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Catalunya Ropubiica Esquerra Social ¡ Democrática 

Els "marines" han anat a votar 
a trets per la "democracia".tru-

.jillista. 

L'ACTUALITAT 

Una altra manifestacid catalanista a Barcelona.-

Els "ultres" continúen preparant-se.- Estudiants 

que rebutgen el decret sobre el S.E.U. - Edi -

• tors i escriptors comenten durament l'absén -

cia forqada de 1'editor Barral en el Jurat del 

Premi "Formentor" 

Manifestacid del 30 d'abril. 

Barcelona (Corresponsal).- " Només a través de la Justicia Ca 
talunya tindrá dret a la llibertat", "Teñir consciéncia nacional 
vol dir reivindicar un pais mes just","La manifestacid del 30 d'a 
bril té per objecte demanar : Llibertat sindical,Salari minim vi -
tal, dret de vaga, llibertat pels presos", "Per aixd aquest a n y 
per Sant Jordi comprarem Ilibres, comprarem flors i aixi afirmarem 
que volem ser catalans. Perd la nostra accid col.lectiva de carrer 
la guardarem per la vigilia del Ier de maig. I aixi afirmarem que 
volem una Catalunya justa. Una Catalunya de tots." 

Dies abans de 1'acabament del mes de marc, floriren una infini-
tat de fulls clandestions, impresos . o roneotipats, invitant els 
ciutadans de la capital a manifestar la vigilia del Ier. de maig . 
Pertanyen a algún deis fulls les frases que queden reproduídes 
Fou, dones, responent a la crida que generalitzaren totes les or-
ganitzacions catalanes, tant politiques com sindicáis, que el dia 
indicat , a les 8 del vespre, prop de 4.000 ciutadans feren acte 
de presencia , passejant dintre el perimetre Placa de Catalunya i 
Portal de 1'Ángel. No hi manca la policia, els "grisos" i els ' de 
la "secreta" en abundancia. Els manifestants es disposaren a fer 
interrompre el tráfec quan les forces de l'ordre intervingueren, 
sobretot el tristement famds Creich, que s'hi féu a cops de puny. 
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L 'actualitat... 

Els sacerdots, n'hi havia una dotzena i tots joves, foren ob;-
jecte d'especial atenció per part deis "creichians" : els feien 
marxar si us plau per forga, a empentes. La gent era obstinada,un 
cop "dissolta" tornava a la seva déria de. passejar amunt i av all, 
en totes direccions peí camp triat. Aquesta vegada no es veié cap 
de les boines vermelles que coUaboraren amb la policia el dia 
de la manifestació a favor de 1'Abat de Montserrat. Es a dir, no 
actuaren, si bé tregueren un xic el ñas. 

Dies abans de la manifestació la policia detingué alguns ciuta 
dans i com que corregué el rumor que en els escorcolls havia tro-
bat una llista d'adreces, hom • es posa a l'aguait de qualsevol sor 
presa. Llevat de les tres detencions, no se sap de cap mes altra i 
a hores d'ara no hi ha res mes a ass-enyalar, com diuen els comuni-
cats de guerra. 

Els "ultras". 

Tothom confirma que la decadencia física i intel.lectual d'en 
Franco s'accentua cada dia i que,per tant, la seva intervenció en 
la direcció deis afers és cada coj) mes nominal.Aixó no pot durar 
gaire temps per tant. Es signifieatiu que Ruiz Jiménez,per exemple, 
prengui cada vegada poslcions mes' violentment d'oposició. 

El complot deis "ultres", del qual es parla amb insistencia,és 
dubtós que es manifesti mentre Franco continul , encara que nomi-
nalment, com a cap absolut. Es pero una possibilitat no negligible 
el dia que desaparegui de la cosa publica. Fins ara es considerava 
que la desaparició d'aquest provocarla una situació cap a la lli 
bertat,peró els "ultres" están, peí que diuen, disposats a donar 
un cop de barra cap a 1'extrema dreta. Pero en aquest món els cál-
culs no sempre resulten exactes i qui sap si dins de l'Exércit,de 
l'Església i dintre la propia burgesia no s'alqarien veus con' -
tra una temptativa desgavellada . Fet i fet, l'ambient no es gens 
favorable a aquesta classe de bogeries i hi ha el desig d'entrar 
al Mercat comü i de no desafiar excessivament l'opinió internacio
nal, tan amatent a recordar 1'existencia d'una situació que en -
cara produeix friccions en el camp internacional. " Continuar , i 
com sigui, bé; pero riscar~se a tornar enrera, a una rigidesa to 
talitária, és una altra cosa,que no cal fer". ha comentat un ele -
ment "realista" de la colla ffan-quista. - FÓ 

• * 

Estudiants contra el decret. 

El recent decret sobre la reforma del S.E.U. ha estat rebutjat 
pels estudiants de Bilbao, de Barcelona i de la Facultat de Cien -
cies politiques i económiques de Madrid. "El Monde" informa que 
els estudiants es proposen celebrar una assemblea nacional d'estu
diants per tal d'adoptar un acord únic sobré el decret. 
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LA NOVA "DOCTRINA" : LES AMERIQUES PER ALS NORD-

AMERICriNS ,HA ESTAT OBJECTE D'UNA XIULADA UNIVER

SAL. ELS DOLARE» TANMATEIX, NO SON EL TOT. 

L'actualitat... 

Abaix la cultura! 

En el sisé congrés de literatura internacional celebrat el dia 
3 de maig a Valescure (Franqa) s'ha parlat molt de 1'abséncia . de 
1'editor cátala Garles Barral. La policia ha fet alió que se'n diu 
prova de gran diligencia per tal que el passaport d'aquell ciuta-
dá fos tan i tan ben fet que el temps el féu inútil i impedi .él 
viatge del membre del Jurat i promotor del "Premi Formentor". Es 
recordará que el Jurat internacional hagué de desistir de reunir -
se,com feia sempre*a Mallorca en senyal de protesta contra la ne
gativa del visat a un editor italiá, al qual es castiga per have r 
publicat un llibre de versos sobre la resistencia espanyola. 

La mateixa abséncia fou assenyalada en el moment de designar el 
guanyador del premi de literatura internacional. Se'n planyé l'edi 
tor Gallimard,i Max Aub s'hi referi en aquests•termes : " les lite 
ratures latino-americanes, esdevingudes independents, tornen a 
llur mare el que li devien. El que és de desitjar ara és que aque_s 
ta els torni també la llibertat, la qual ens valdrá potser l'any 
vinent novel.listes espanyols i portuguesos, i Caries Barral." 

- L'Alianqa Sindical Obrera de l'Interior ens comunica els noms 
deis obrers detinguts a Barcelona la nit deis sis,set i vuit del 
mes d'abril , sota 1'acusació de dirigir les Federacions d'Indüs -
tria i de preparar una manifestado peí Ier de maig. Els detinguts 
empresonats a la Presó Model son : Josep Pujol, Ignasi Carvajal i 
Josep Elhombre, militants del Moviment Socialista de Catalunya i 
Antoni Martinez. 

-Els empenyorats amb motiu de l'II de setembre, tant els que ha -
vien dipositat el 30 per cent per a fer recurs com si no havi en 
fet cap dipdsit, han rebut comunicado comminant-los a pagar enuí 
termini de 10 dies. 

- El dia 8 de maig , 1'autor nordamericá>H.R,Southworth>del llibre 
"Le mythe de la croisade de Franco" dona una conferencia a l'estat 
ge del "Centro de Estudios Sociales y Económicos", de Paris (79 , 
rué Saint-Denis). 

- El Casal de Catalunya de Paris commemorá el 27 de marc, el XXKVé 
aniversari de la proclamació de la República Catalana amb ur ban -
quet de germanor. 
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Í£_5_A_C_I_E_Si__P_A_R_E 

per Roe BORONAT. 

Mal no n'hem dubtat de la qualitat humana deis ideáis de cata-
lanitat, de justicia social, democrátics i republicans °, ells han 
guiat el nostre pensament i les nostres accions abans del 14 d'a-
bril i després i, mes encara, del 1939 enea. I aquesta fidelitat, 
sense dubtee ni concessions, no ha estat envá; ara, mes que mai,te 
nim la seguretat de no haver malgastat la vida, que no ha estat 
inútil; que no hem sofert endebades. Cada dia se'ns.fa mes evident 
que en emprendre el cami de la nostra vida no ens equivocárem, que 
la ruta que escolllrem - grácies,pare, per haver-nos-la ensenyat -
la que mena vers l'estel de totes les llibertats, la que ja sabion 
que no fórá gens . plañera, és la millor. , 

L'esperanza ha.anat de companya inseparable nostra arreu del 
món, la fe ha estat dintre nostre, sempre, cota una entranya,peró a-
ra, aquest redrecament del nostre poblé ens omplena de joia i d'or 
g'ull; és el renovament de la constatado de que les nostres veri -
tats son immortals, eternes; que els brétols,per brutals que siguió, 
no poden vencer els ideáis nobles, que tota aquesta faramalla gro
tesca i trágica del totalitarisme franquista, eixorca de bondat i 
monstruosament prenyada de baixes passions i d'ambicions misera -
bles, que pinxejava doscaradament quan tenia els nazis i feixistes 
que 1'estintolava, que ha viscut rellogant bocins de patries ais 
Estats Units de Nord-América - quan aouests han comes 1'error i el 
pecat d'ajudar ais pitjors per a prevenir-se deis dolents - i que 
viu,encara, venent soroll de castanyoles i panderos ais turistes, 
ara, en la renaixenqa de la dignitat ciutadana, en el ressorgiment 
del civisme, en la resurrecelo de l'esperit de les seves victimes, 
ara, el dictador i els seus cómplices, esporuguits, s'arrapen al 
poder prometent democratitzar i liberalitzar la dictadura, Covards 
i traidors que son i han estat sempre! Es mereixerien que els que 
han hissat de nou la bandera de la rebel.lia i els que no 1' h e m 
arriat mai, fóssim de la seva mala mena; sortosament som dife 
rents. Ells son els assassins del President de la Cieneralitat de Ca 
talunya? En Lluis Companys; crim inconcebible, executat amb cruel_ 
tat, odi i ferotgia que els mostra i defincix exactament tal com 
son. 

Les sovintejades vagues deis obrers deis pobles ibérics recla-
mant majors salaris, millor tráete i llibertat sindical; les pro -
testes fermes i al carrer deis universitaris exigint democracia en 
les sevos organitzacions; el sentiment patriótic deis catalans i 
bascos que va retrobant formes i maneres de mostrar-se obertament; 
els documents signats per intel.lectuals en pro deis treballadors, 
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Grácies, Pare... 

deis estudiants i en contra de les sentencies dictades per la ven-
janga, i les declaracions de 1'home que, malgrat pertányer a una 
església que encara recolza al dictador, no poden negar categdri-
cament la doctrina que prediquen puix que tampoc els manca intel -
ligéncia per preveure el demá proper,totes aqüestes manifestacions 
afermen les nostres convicicions fins a totes les certeses absolu-
tes. 

A Catalunya i ais altres pobles de la peninsula va esvaint-se 
la por, el pensarnent es deixondeix, la mordassa ja no ofega la pa-
raula i la menaqa de totes les forces per a mantenir el silenci,la 
sübmissio, el masellisme i 1'esclavatge, ja son impotents per a im
pedir les manif estacions contraríes al régim d'amo absolut. Els es_ 
claus ja pressenten que la llibertat no és una quimera, els súb -
dits ja aspiren a la ciutadania, els conscients deis seus drets 
ja es rebel.len i van a la presó amb l'orgull del compliment del 
deure, i tots els homes i dones a l'ombra deis vint-i-cinc anys 
de tenebres ja es daleixen per la claror i van vers ella peí ma 
teix cami que seguirem nosaltres per a combatre i derrocar aquella 
fosca i misérrima monarquia que també feia de mur que ens barra va 
el pas vers els estéis. 

Aquests obrers, estudiants, intel.lectuals i clergues que s'a-
caren a tots els perills per a defensar la dignitat humana, son 
els nostres hereus, com nosaltres ho fórem deis lluitadors per a 
la bona causa que ens precediren. Qué hi fa que els comabtents del 
I965 no parlin i actuin tal i com ho féiem nosaltres? Nosaltres 
tampoc no copiárem els nostree predecessors, amb tot i venerar-los 

Roe BORONAT. 
Méxic 

70.000 bascos manifestén.- (O.P.E.) De la "Tribune des Nations", 
de Taris :" ... prop de 70.000 bascos sortiren de llurs ciutats i 
viles i poblets per anar a Vergara amb motiu del "Aberri-Eguna" Jer 
descomptat, únicament pogueren arribar a destinado uns quants mi-
lers d'expedicionaris, els quals es limitaren a fer acte de presen 
cia, pacificament , en la ciutat. Foren, certament, els mes joves 
o els mes audaqos els que ho assoliren, circulant de nit a través 
de camins de muntanya i escapant al control de vigilancia de mi -
lers de policies i guárdies civils. - (Reuter) Prop de 150 sacer -
dots bascos es presentaren al tribunal de Madrid on hávia de te -
nir lloc la vista contra un clergue de llur pais. Cinc d'ells,ha -
vien de testimoniejar a favor ' ,mentre no es trobá ninf^r a 
fer-ho en contra. La vista fou suspesa "sine die". Per altra part, 
23 bascos han estat condemnats sota la inculpacié de propaganda i 
associació il.legáis. El clergue referit mes amunt está acusat d*ba 
ver atacat en un sermó "les institucions i la policia". 
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E L S P A R L A R S M A T E R N S A F R A N Q A 

( acabament ) 
per Enric ROIG I QUEhOL. 

A Franqa, sota tots els aspectes, es fa sentir el pes enorme de 
la seva capital damunt la resta del pais (i). Es per aixó, sense 
dubte, que mes d'una vegada s'ha cornparat Franqa amb un eos q u e 
posseis un gran cap ( amb un gran cervell), desproporcionat,peró, 
a la resta de l'organisme. Aixó si, cal reconéixer-ho, és un cer -
vell formidable,perfecte, que irradia pertot arreu. La major part 
de la riquesa del país es troba concentrada a París i entorn d'al-
guns quilómetres que el circumden : la seva "ban-lieu". La cápi -
tal no és solament el reducte, el catau de la burocracia omnipo -
tent, sino també la seu principal de la potencia económica de Fran 
qa. El cervell, el cap, se sent orgullos, dones, de dominar-ho tot, 
Entre París i íes dues o tres capitals que, a certa distancia el s_e 
gueixen, la diferencia és massa. Després, no trobeu, en general, si_ 
nó modestes capitals de "provincia". Franqa és, a través de la se
va gran capital, un Estat eminentment centralista. Per tant,hi es-
tiguem o no d'acord el fet cert és que, vista la gran despropor -
ció que acabem d'assenyalar, l'anomenada "ville lumiére", es po t 
permetre el luxe, la vanitat, d'exercir la seva voluntat.o, si pre 
feriu mes, la seva autoritat total. I una de les seves voluntats , 
puix que tenia mitjans económics per a fer-ho, ha estat que només 
subsistís una sola llengua a tot 1'Estat. Menyspreant constant 
ment les llengües germanes, ha ensenyat bé i a fons 1'escollida oom 
a oficial, la d'oil, la qual ha acabat per engegar a les golf es de ]s 
mals endreqos els altres parlars que, malgrat tot, constitueixen , 
encara, la riquesa lingüistica de 1'hexagon gal.lie. 

Pero les llengües no desapareixen mai. Per mortes i enterrades 
que semblin. De la manera mes inexplicable tornen a manifestar-se; 
el caliu que sempre en resta pot beneficiar, inesperadament, de la 
mes lleu ventada. Llavors la flama espetega de bell nou i .tot s'ho 
emporta; la indiferencia que les havia gairebé soterrades es trans 
forma en un foc iarandador. 

El romanticisme iniciat a Alemanya a comenqaments del segle XIX, 
que després s'estengué a tota Europa, fou el toe de clari del des
pertar de les llengües maternos. Tots els pobles sospiraren per 
llurs époques glorioses deis temps medievals,que precisament fo -
ren aquelles en qué els parlars vernacles - bó calia trobar un qua 
lificatiu de mes ais que hem anat adoptant - es mostraren m e s 
florents. Arreu hom s'adoná que s'havia negligit el tresor de la 
propia llengua; les llengües maternes tornaren a conrear-se. De la 
mateixa manera que a casa nostra tinguérem la immensa sort de comp_ 
tar amb un Verdaguer, a Franqa sorgi una altra gran figura,la de 

(i) Llegiu el comenqament en l'edició d'abril. 
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Els parlars materns... 

Mistral. Pero el darrer comunica a les llengües d'oc un impuls 
certament molt gran - pero literari solament. No volgué anar mes 
enllá. Els seus biografiadors, especialment els mes recents,ho fan 
remarcar, com també ho insinúa 1'autor de l'enquesta que motiva el 
nostre comentari. Mort Mistral, els se\is hereus acceptaren el punt 
de vista tímidament literari de llur mestre. Pero com que els es -
criptors de la talla de 1'autor de' "Mireia" no sorgeixen c a d a 
dia, després de la seva mort, el moviment felibrenc, de mica en mi 
ca, ana perdent importancia. Si no ha desaparegut totalment,s' a -
nat limitant resignadament a unes aspiracions cada vegada mes fot 
lóriques. Sobretot, perqué la llengua oficial no ha amollat mai la 
seva forta pressió contra els parlars "populars". 

, Acabada la segona guerra mundial, amb moltes penes i tr e balls, 
el Parlament francés aprová l'any 1951 la llei Deixonne, del n o m 
del diputat que la patrocina. Amb certes condicions i limitacions, 
les llengües "regionals" podien ésser ensenyades,practicades, a 
1'escola i ais instituts. Teóricament, si mes no, hom havia inten-
tat de donar satisfácelo ais "impertinents" propagadors deis par -
lars "locáis". Tant com ha pogut,peré, el poder central ha posatto 
ta mena de bastons a les rodes de la seva aplicado.Pero, malgrat 
tot, aquesta llei no deixa d'ésser, almenys sobre el paper, un re 
coneixement deis parlars materns. Bé calia estar al dia i respon-
dre a l'onada de llibertat que bufa sempre a l'acabament de 1 es 
conflagracions mundials. Breu: fou': uña llei que' costa molt d'ar -
rencar, una mica de llast amollat de mala gana per la ñau -del 
centralisme. 

L'enquesta que comentem ens diu, cap al final, que l'impulsque 
actualment preñen les llengües autóctones respon a 

dos fets : el neixement de la idea europea i l'afebliment del na -
cionalisme francés. Sigui com sigui, ja no és el baix poblé, e 1 
camp isolat, 1'ünic que emprá les llengües vernacles. Avui, s o n 
particularment les classes intel.lectuals de cada contrada que les 
reivindiquen. Per raons sentimentals i ádhuc pedagógiques. 

Esser origináriament bilingüe , posseir bé dues llengües des 
de 1'escola és un exercici •excel.íent per a formar l'esperit. A 
part que la gimnasia de cervell que exigeix és la millor finestra 
des d'on guaitar-i abocar-se al coneixement de les llengües estran 
geres. Cada dia mes estudiades, avui que les fácils comunicacio ns 
entre els pobles possibiliten comunicacions mes directes, que ÍES 
no pot facilitar tant com el poder-se expressar en' l'idioma deis 
palsos visitats. De cap de les maneres, dones, posseir bé la llen
gua propia, ultra 1'oficial, no constitueix cap estigma de barba-
riame recios. Ans al contrari, és el millor cami per obrir ais jo-
ves esperits tots els horitzons. 

• • • 

FA SET ANYS QUE tribuna es publica puntualment cada mes. AJUDEU-LA 
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Els parlars materns... 

Per aixé, indubtablement, els adeptes que van guanyant 1 es 
llengües maternes avui es recluten en tots els camps politics^re
tes o esquerres, indistintament. Antany, fou el "baix poblé que hi 
resta fidel, com si diguéssim per forga, com a signe d'endarreri-
ment i d'ignorancia. Mes enqá, fou una certa classe ultraconserva
dor, molt ancorada al seu terrer, que les volgué fer reviure, com 
si cultivessin una flor rara d'hivernacle. I ho feia - sigui ditde 
passada - amb una ortografia estrambótica que cadascü es confecci£ 
nava al seu antull. Actualment, el fet de voler parlar i escriur e 
la llengua del país on és nat, no autoritza cap classificació so -
cial ni política.El fet ens sembla remarcable. 

L'enquesta que, com ja hem dit en comengar ( de ¿íichel Legris, 
a "Le Monde", de Paris ) no ha pretés anar mes enllá d'una vasta 
informado, acaba amb els riiots següents d'un occitá estrenu,el pro 
fessors Séguy : " La vida i la mort d'una llengua son incontrola
bles. Hom podrá perseguir-la : si ha de viure viurá. Podeu pagar 
la gent perqué l'aprengui : si ha de morir morirá. El que és ve 
xant, és que mai ningü no ha sabut dir el perqué." 

Completament d'acord. Una llengua no pot desaparéixer per mes 
persecucions que sofreixi ni per poderosos mitjans de qué disposi 
la forqa destructora que es proposi d 'anihilar-la. Sempre quedará 
alguna arrel que brostará inesperadament amb mes ufana a la pri
mera ocasió proülcia. Si m'ho deixeu dir amb una imatge molt pro -
saica, " pero entenedorament ben clara, diria que és 
com els gats de teulada que teñen mes de set vides. Mai no se'ls 
arriba a matar per molte.s vergassades que rebin. Les llengües iguaL 
ment : poden desaparéixer de mort natural, si el. dia els arriba; o 
bé, viuen eternament, a despit de tots els obstacles, tant si es 
yol com si no es vol. 

Resumint, peí que fa a les llengües maternes a Franqa, el fet 
al nostre entendre significatiu és que un diari, precisament pari-
senc, de la importancia de "Le Monde", durant mes d'una set ma n a 
s'hagi ocupat a fons, amb molta mesura i respecte, d'aquest apas -
sionant tema. 

Enric ROIG I QUEROL. 

- Les própies autoritats franquistes revelen que 620.000 obrers 
espanyols trebállen en els paísos d'Europa occidental i que envíen 
cada any a casa 380 milions de dólars. Divises de suor i penes! 

- La Lliga Espiritual de la liare de Déu de Montserrat ha celebrat, 
com cada any, la festa deis patrons de Catalunya amb un ofici. 

- El dia 25 d'abril tingué lloc a Goussainville ( Sena i Oise ) el 
DIA DE LA SARDANA organitzat per 1'Instituí Folklóric Catalunya -
France. Molts catalans hi assistiren. 
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EL XXXVé ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIO DE LA REPÚBLICA 

El dia 27 d1abril tingué lloc a l'estatge de "Forcé Ouvrié 
re", de Paris, un acte commemoratiu de la proclamada de 
la República i en el qual parlaren : Manuel de Irujo, peí 
Partit Nacionalista Base; Ramón Rufac,per la C.N.T.; Joan 
Sauret,per 1'Esquerra Republicana dé Catalunya; Fernando Va 
lera, per A.R.D.E. i Carlos Martinez,per la U.G-.T. i el P. 
S.O.E. La gran sala d'actes d'aquella sindical francesa 
s'omplená de gom a gom d'entusiastes exiliats. 

Ens plau ressenyar molt breument el discurs que en aquella oportu-
nitat féu el nostre amic Sauret, Secretari General d'E.R.C. 

Comenqá referint-se a\ la conferencia que dona el president 
Agaña el 1938 en el Saló del Consell de Cent de Barcelona i en la 
aemostrá com era d'innecesaria la revolta deis enemius de la Repu 
blica,car les dretes haurien pogut tornar al poder que obtingue-
ren després de la victoria electoral del 1933 només d'haver sabut 
esperar una victoria que possiblement haurien aconseguit conse 
quSncia de la versatilitat del eos electoral,tan tradicional. Pe
ro, impacients i irresponsables preferiren els canons i els avions 
a una contesa de carácter pacific. Aquest.. acarament bel.lie fou 
justificat per Calvo Serer en el seu llibre "Politica de integra -
ción". Per ell, no hi havia altre remei si no el d'un conflictear 
mat entre el que ell en diu " la grande " i "la pequeña tradición'! 
D'aci que, digué Sauret, es pot reivindicar per a les dretes espa-
nyoles el "fora de concurs" en una competició entre les dretes mes 
besties del món. .Azana considera aquella guerra com innecessária, 
pero ha resultat igualment inútil puix que a hores d'ara la ñau 
franquista resulta una olla de grills i tornen a ressorgir, com 
si res no hagués passat, els mateixos problemes que "motivaren" la 
revolta del I936-I939 t Reforma agraria, Estatuts, Democracia,etc. 
Fet i fet, es torna al 1931! 

La politització. 

En efecte, continua 1'orador, es tornen a plantejar en pie car 
rer aquells problemes que irritaven les dretes. Si bé aquest cop 
están mes agreujats i ais quals s'afegeixen els que derivats d e 
la post-guerra europea teñen dret de ciutat arreu. 

" Els obrers i els universitaris s'acantonen al terreny pura -
ment profe.ssional. El fet que sota les "porres" se sentin * crits 
a favor de la democracia i contra la dictadura no vol dir de cap 
manera que els obrers i els estudiants entrin peí cami de la poli
tització de la cosa publica. El catedrátic Aranguren,peró, ha as -
senyalat les conseqüéncies d'una victoria estudiantil dient que 
aquesta no podria per mes que incitar els obrers a reclamar mes 
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imperativament llurs drets sindicáis. I com que la llibertat no 
és fraccionable, ambdues llibertats obririen ben gran el cami per 
a totes les altres. 

ti pero - adverteix S^uret - els perills d'aquesta democratitza 
ció esglaonada no passaran desapercebuts peí Govern de Franco, al 
si i al costat del'qual hi han elements que teñen ben present^ el 
procés de descomposició resultant de la caiguda de Primo de Rivera 
i que acaba amb la proclamació de la República. No és, dones,gens 
aventurat predir que es donará un cop de fre a la propia "libera-
lización" i que els "grisos" i els altres s'encarregaran de desil-
lusionar els que creuen en la possibilitat d'una transformac i ó 
paulatina de les actuáis estructures totalitáries que sofreix el 
pais. La politització deis moviments universitaris i obrers esde -
vindrá irremeiable tant per aquella repressió com per la descober-
ta de que no és possible rescatar el pais i posar-lo en la v i a 
del progrés sense canviar préviament l'Estat, de dalt a baix. 

" Es cert, molt cert, que els problemes económics han de figu
rar en un primer pía de íes preocupacions, pero si en un Estat no 
existeixen les garanties básiques per al controlde l'acció governa 
mental és del tot inútil esperar cap resultat positiu. Les mas -
ses i les organitzacions de l'occident europeu posen el problema de 
l'economia en l'esglaó preferent de les reivindicacions,peró ai-
xó és degut a que en aquells palsos no existeixen problemes poli -
tics fonamentals en discussié; mentre a Espanya ningú no té lli -
bertat, no existeixen els mes fonamentals drets civics i sanseels 
quals la planificació i l'economia democrática no esdevenen altra 
cosa que un passatemps deis benestants. Sense la politització no 
és possible posar en ordre 1'estat i sense un canvi de régim és 
impossible pretendre neutralitzar la nefasta acció deis grups de 
pressió ni es podrá reduir el fred cálcul deis "técnics". 

La República. 

" No veig, en aquest cas, altra fórmula politica per a poder 
fer front a tot el dit que la instauració d'una república. Només 
aquest régim podrá donar veu al capitol ais obrers i amb ells a 
tots els sectors productius de la vida del pais. Jo sóc un fer -
vent partidari del régim república a casa nostra, pero decla r o 
ben francament que no el trio avui per cap motiu doctrinari ni, 
molt menys, com el cami que pot portar al rescat de posicions per
sonáis que hem de considerar tots nosaltres com il. lusór'ies" ..Sóc 
república - insisti - per cálcul, per rao de la lógica. Ja fa mes 
de 25 anys que l'estat espanyol está governat per monárquics : son 
monárquics els generáis, els bistres, els terratinents, la banca i 
la gran burgesia, tots els pilans del franquisme, i a la vista de 
tot el raón están els resultats de llur desgovern. Qui podria pre
tendre que els problemes que els mateixos franquistes desenterren 
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de les toníbes en qué els colgaren després de llur victoria porde n 
ésser resolts pels monárquics que ja manen ara o pels que esperen 
succeir-los? La monarquía,per altra part, no podria. desfer-se del 
llast tradicional i és.ingenu creure que l'Exércit, l'Esglé-
sia i els latifundistes puguin decidir-se per la Reforma agraria, 
1'alliberament de la Universitat, la plaiificació democrática i, ja 
no cal dir-ho, resoldre el problema de les nacionalitats. Només és 
un régim república - i que cadascü hi posi el color que li sem -
bli mes pertinent - el que sense cap hipoteca i lliure de tot com 
promis _- pot ordenar la vida deis nostres pobles i donar al 
pais 1 'establització que tant es fa esperar. 

Les noves generacions. 

" La generació actual té per enemics els mateixos que sofrirem 
la del 1931; els anhels i les inquietud» que aquesta tenia esdevin 
dran , sense cap dubte, els mateixos de les joventuts actuáis.La 
nostra simpatía i la nostra solidaritat amb la generació d'arasdn 
sinceres , cordials, totals. Ningü a l'exili no es considera el pro 
pietari de cap doctrina ni programa. Tant se val els colors i el s 
cants que presideixin els anhels deis joves; tant se val la termi 
nologia i les maneres amb qué aquests es proposin lluitar;tant se 
val el nom i els cognoms deis que ara vagin al davant,puix que els 
homes passen i les idees resten, 1'ünic que importa és que les jo-
ventuts estiguin abrandades per aquell entusiasme, per aquella fe 
i per aquell mateix desinterés que posaren els joves en 1931 per 
a portar els nostres pobles cami de la llibertat,la justicia, el 
progrés i la dignitat." 

L'ASSASSINAT DEL GENERAL DELGADO 

L'assassinat del lider portugués i el de la seva secretaria en 
un poblet espanyol de la frontera portuguesa, ha causat una vivis 
sima sensació a l'estranger i es senyalen manifestacions de pro
testa arreu del món. 

Les autoritats espanyoles i portugueses que venien al.legantla 
mes completa ignorancia del succeit quan eren interrogades per la 
Comissió d'enquesta o comentaven les protestes de la Cambra de 
Diputats de Caracas, de 1'Associació Internacional de Juristes i de 
nombroses personalitats, a la fi han hagut de reconéixer que els 
cossos d'aquells dos desapareguts han estat trobats a Espanya. 

El professor Guerreiro,intim amic de Delgado,ha declarat que 
faria tots els possibles per a descobrir la veritat i que a l'efec 
te creava una comissió internacional. Segons el mateix professor 7 
la policía portuguesa es valgué d'un element provocador per a fer 
creure al general Delgado que una delegació d^amics l'esperava a 
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la frontera. L'agent en qüestió ha desaparegut sense que ningü no 
en sápiga donar rao. " La policia espanyola s'ha mofat de nosalV*» 
tres", ha declarat a Londres M.Ian Mac Donald, un deis tres mem -

bres d'una cornissió d'enquesta. " Ens ha dit que ignorava tot el 
referent a 1'estada de Delgado a Badajoz, tot i que el eos del ge
neral i el de la seva secretaria havien estat descoberts alguns óies 
abans." 

Segons una informado publicada al "Monde", els advocats que 
formen la cornissió d'enquesta han adquirit la certitud que la docu 
mentado del general Delgado estava en possessió de la policia es
panyola abans la fi de febrer,mentre el 26 de marc un portaveu del 
ministeri d'Informado declarava a Madrid " que ni Delgado ni la 
seva secretaria havien estat áetinguts per la policia espanyola,la 
qual IGNORA EL LLOC ON ES TROBEN AMBDUES PERSONES". Els mateixo s 
investigadors declaren que ARA topen amb el silenci tan absolut 
com estrany per part del personal de 1'hotel en qué s'havia estat-
jat Delgado, i dedueixen que ha. rebut ordres en aquest sentit de 
la part de la policia espanyola.' 

Aquell assassinat ha revoltat la consciéncia de 300 juristes•, 
espanyols, els quals reclamen, l'obertura d'una enquesta interna
cional i enseras demanen a l'O.N.U. que sigui afegit un article a 
la Declarado Universal deis Drets de 1'Home en qué s'éspecifiqúi 
que el DELICIE COMES PER RAONS D'ESTAT SERA CASTIGAT. 

20é adversar i de 1'alliberament deis camps nazis.- La Federado 
Espanyola de Deportats i 1'Agrupad ó de Deportats de iiathausen or-
ganitzaren diferents actes per tal de recordar els milers d'exi -
liats antifranquistes que sucumbir en en els camps de concentrado 
alemanys. El dia ler de maig fou dipositada una corona a la Cripta 
de la Deportado de Paris i 1' endemá tingué lloc una emotiva mani
festado al cementiri del Pére Lachaise. Foren nombrosos els exi -
liats que anaren a acompanyar els ex-deportats a dipositar rams 
de flors a les tombes deis diferents camps nazis. Acompanyant a a-
quelles representacions, s'hi veia el President Leizaola,amb uñate 
lia ofrena floral, el ministre república Maldonado, els diputats M. 
Irujo i J.Sauret i molts militants de la C.N.T. La comitiva fou re 
buda al recinte de la tomba de Largo Caballero, que havia estat 
deportat, per destacades personalitats del P.S.O.E. i de la UGT. 
Un representant deis deportats adreqá unes paraules de recordan -
ca deis desapareguts cada vegada que dipositava el ram de flors 
corresponent. La tarda del mateix diumenge tingué lloc a "La Mu-
tualité", de Paris, una manifestado artística a. profit de les 
organitzacions de deportats. 

El dia 23 de maig diferents deportats parlaren a la "Maison 
des Jeunes" sobre el que foren els camps i fou projectat el film 
"Nuit et Brouillard". El Casal de Catalunya de Paris havia invi -
tat els catalans de Paris a participar a l'esmentat acte. 
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LlEXIIiI DE L'ABAT DE MONTSERRAT 

Segons el diari belga "Le Soir", la qüestió del P.Abat de lviont 
serrat ha estat portada per la Santa Seu " al terreny diplomátic, 
amb vistes a obtenir la revisió del Concordat amb Espanya. E s 
tracta, no res menys, que -deis articles del Concordat que facul -
ten el general Franco a triar personalment els bisbes, els noms 
deis quals han de figurar en una llista per a presentar al Papa.La 
Santa Seu voldria, per contra, que els nous bisbes fossin desig 
nats peí Vatica i després sotsmetre el seu nomenament al govern e_s 
panyol per a una aprovació que no seria mes que de pura forma/" 
El mateix diari afegeix : " Mentrestant, s'ha comunicat a Dom Escar 
ré el desig de Pau VI de que aporti a Roma el seu concurs a la pre 
paració de la quarta sf;ssió del Concili". (O.P.E, ) 

"Serra d'Or", del mes d'abril publica un enquadrat molt desta-
cat que diu : "Contráriament a alió que ha estat anunciat, Dom Au-
reli M.Escarré no ha deixat d'ésser 1'Abat . Mitrat del Mones 
tir de- Santa Maria de Montserrat» Ifcsaltres ens dolem del seu allu-
nyament i desitgem que ben aviat el puguem tornar a teñir a Cata
lunya.- La Redacció ". " ' 

D'un full clandesti : " També cal dir unes paraules del Nunci. 
Segueix enviant a Roma una informado sistemáticament hostil a Ca
talunya, a Montserrat i a tots els moviments apostólics de base p£ 
pular.La seva actuado s'adapta del tot a aquesta linia. Hi ha in-
dicis forts,per exemple, de que ha estat ell el que el mes de marc,, 
és a dir, en plena implantado de la reforma litúrgica, contra la 
voluntat deis mallorquins els ha imposat un bisbe de parla caste -
llana." Peí que es veu, al Vatica també han adoptat el sis tema 
"liberalizador" del govern de Franco, o sigui, fer veure que es va 
de debe,pero fet i fet tot continua igual. Molts católics de l'es-
tranger no han deixat d'assenyalar que la duplicitat vaticanesc a 
continua essent el sistema usual de la diplomacia "católica". 

- El corresponsal a Espanya del diari católic parisenc "La Croix", 
el R.P.Josep Montserrat i Torrents,ha presentat la seva dimiss i ó 
de corresponsal per considerar "insuperables les dificultats que 
l'impedeixen d'acomplir la seva missió". El diari "Le Monde", que 
dona la noticia,diu que l'arquebisbe de Barcelona,Modrego,ha obli-
gat el corresponsal a sometre les seves cróniques a la seva previa 
censura. Per aquesta rao, hom no ha pogut llegir a "La Croix" els 
articles que el seu corresponsal a Barcelona féu' sobre els inci-
dents estudiantils i l'exili forqat de l'Abat de Montserrat.Ru -
mors procedents de Barcelona donen per segur que Modrego ha cedit 
a les pressions de Fraga Iribarne contra l'esmentat corresponsal. 

- El festival internacional del cinema religiós i de les valors hu 
manes celebrat suara a Vallndolid ha cvusat una viva decepci*. La 
censura ha impedit la projecció de films que figuraven al progra -
ma. S'han manifestat moltes critiques a Espanya i a l'estranger. 
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" En 1945 ens digueren :"No queda res de l'obra de Musso-
lini i d'Hitler". Mentida, puix que quedava Franco. I 
encara hi és, i la seva sola presencia ens demostra que 
Mussolini, ell també!, hauria pogut continuar i regna -
ria encara avui a Roma cora Franco regna a Madrid i com 
Salazar regna a Lisboa i, conseqüentment, regnaria da -
munt de les tombes deis seus adversaris politics assassi 
nats." - Morvan Lebesque ( "Le Canard Enchaíné",Paris T 

Informacions. 

- HA MORT EL DR.RIBAS SOBERANO.- El nostre corresponsal a Barcelo 
na ens comunica la defunció, escaiguda el dia 8 de maig, de l'in-
signe catalanista i dipütat de 1'Esquerra al Parlament Cátala. Fo-
ren nombrosos els que acompanyaren la seva despulla al cementiri, 
i es nota la presencia de molts deis seus' col.legues del Parlament. 
Descansi en pau el bon cátala i notable tisióleg. 

- D'un full distribult per Barcelona : " Los capitalistas preparan 
para el dia 9 la sustitución de Franco por Juanito. Los requetésno 
permitiremos que la victoria que costó tanta sangre sea traiciona
da a espaldas del pueblo. Viva España! Viva el Rey Javier!".Es que 
aquests carlins consultaren "el pueblo" per a desfermar la riua 
da de sang en I936? 

- "The New York Times" : " El grau d'alianga entre els EE.UU. i el 
régim de Franco hauria d'ésser raotiu de reflexió i preocupado a 
Washington. El pacte militar i l'ajuda económica que els EE.UU. es 
tan concedint a Espanya des del 1953 han permés que es registri en 
aquest pais el gran progrés económic d'aquests ultims anys,peró els 
beneficia „ . d'aquest progrés arriben molt lentament al poblé."OPE. 

- "Les nostres exportacions económiques están amenaqades peí Mer-
cat coma. Aixó pot posar en perill tot el conjunt de la nostra po
lítica de desenrotllament". Pero el ministre alarmador fa avinent 
que especulará sobre les contr.idiccions d'interessos dintre de la 
C.E.E. per a una politica de represálies. 

- D'Iberica, de Nova York : " Sin duda alguna, el movimiento de es 
tudiantes y profesores contra la Dictadura, reviste mayor importan 
cia que jamás. Conviene destacar que, por primera vez en la histo
ria del pais, los universitarios de izquierda y los cristianos,los 
creyentes y los no creyentes, están firmemente unidos contra el p_o 
der dictatorial y por reconquistar las libertades.(...) La histo -
ria no se repite,es verdad,pero no es menos cierto que nadie puede 
impedirse de pensar cómo de la rebelión de la Universidad contra el 
Dictador Primo de Rivera fué el prólogo del hundimiento de éste y 
de la monarquia." 
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