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L 'única cosa que en 25 a n. v s 
ha estat "ins titucional itzada" 

a Espanya és la poca-vergonya 

SEITSE__TITOL 

? Com voleu resumir en un titol el comentari que reclama el su; 
ceít en la República Dominicana? L'escarni a la moral politica que 
ha estat el desembarc de "marines" provoca 1'estupor, i la sériede 
,iustificacions (sic) que 1'han seguit amb progessiva desventura, ha 
extés l'angünia a tota la familia democrática internacional. 

Que un gran poblé com és els Estats Units vingui dues vegadesa 
Europa en un quart de segle per a salvar-la de la barbarie, sense 
regatejar la sang deis seus filis i tot el seu potencial econdmic, 
i que sigui aquest mateix pais que decideixi la intervenció mili -
tar en un minüscul indret de les Amériques per a impedir la victo
ria deis febles contra els dictadors, és una cosa incomprensi -
ble per ais deraócrates admiradors del doble . meravellós comporta -
ment nordamericá en les dues guerres mundials„ 

Que el perill de "40 comunistes" pugui ésser suficient ais fre 
nétics deis diferents "servéis psicológics" per a fer decidir el 
President deis Estats Units a una intervenció que constitueix un 
repte a la consciéncia de dignissims homes politics de les repübli 
ques llatino-americanes que malden coratjosament per sostenir els 
propis principis del progrés propagats pels Estats Units, mes que 
descoratjar i coraprometre un tal noble designi lleva 1'esperanza de 
poder " - portar la pau, la dignitat i el treball a milions de p_o 
bra gent victima d'oligarquiés locáis i internacionals. 

! Quina angünia causa veure els soldats nordaraericans - dignes 
de molt millors erapreses - anar a Santo Domingo per a sostenir el 
trujillismo i els seus hereus, tot salvant-los de la derrota que 
els havia destinat el poblé! No n'hi havia prou d'haver anat a Es
panya a salvar aquest altre "trujillo" que és Franco; calia enea 
ra afegir a la bandera estrellada aquesta nova taca que li fa 1'a 
jud prestat ara a 1'especie mes avorrida de la patria d'en Bosch. 
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Segons el corresponsal del "Fígaro" a :'.adrid, 

la kermesse aária .hispano-americana de Torre-

jén de Ardoz, constitueix el próleg a la se -

ducció militar deis espanyols per a substi -

tuir el lloc de Franqa al si de 1'O.T.A-N. !! 

Sense titol0.. 

I cosa molt pitjor ha resultat la complicitat imposada a a-
questa malaurada Organització d'Estats Americans, alguns membres de 
la qual s'han prestat a la lletja feina d'interferir-se en la llui. 
ta amb el descarat propósit de lugar les mans "ais demócrates i 
desbridar els cavalls deis Atil.les de Santo Domingo. Ha estat,ai-
xi, repetida 1'escandalosa operació d'aquell tristement célebre 
Comité de No-Intervenció que s'omplená d'ignominia en la nostra 
guerra civil, tot fent decantar la victoria del costat deis falan-
gistes. 

Tots els ciutadans conscients s'han negat a admetre la moda 
de posar adjectius a la democracia perqué només serveix per a dis
simular una mercaderia tarada. Els comunistes es valen de la d e 
mocracia popular per a presservar el dret del partit sobre el de 
tots els altres; Franco disposa d'una democracia orgánica per a 
poder disposar de la vida i el patriraoni deis '"espanyols; el r ei 
del Marroc es proposa sortir de tota mena de mals de cap insti -
tuint la democracia administrativa.? Com * s 'adjectivará la democra
cia OH la versio trujillista? Qui sap si el titol que millor li 
escauria no fora el de DEMOCRACIA A LA MARINERA... 

Joan SAURET. 

LES RIDICULAS HISTORIES DE JOSÉ SOLIS. 

Contestant a les múltiples protestes rebudes de les organitzacions 
sindicáis europees, José Solis diu en un telegrama : " Garanti as 
civiles aseguradas trabajadores inculpados actividades politicas 
contrarias general deseo paz para todos los españoles. España tie
ne legitimo derecho elaborar sus propias leyes y hacerlas respetar 
máxime cuando toda legislación laboral fué promulgada por represen 
tantes sindicales auténticos gozando plena libertad. Cualquier in
tervención extranjera asuntos interiores España con ánimo alte-rar 
prosperidad y tranquilidad reinantes la consideramos como malevo -
la ingerencia mientras lamentamos no sean comprendidos nuestros e, 
fuerzos en favor auténtica emancipación clase trabajadora.- José 
Solis,Presidente Sindicatos Españoles". 

Naturalment, aquest telegrama només está concebut per a ésser 
publicat, sense dret a resposta, a la premsa espanyola. Que es po-
si,peró, d'acord amb els vells falangistes que tractaren,inútil -
ment, de fer un acte a Madrid per a protestar contra l'actuació 
del govern en el qual figura aquell Solis "sindicalista"esquirol, 
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per S e r g a s . 

Escrivim aquesta crónica des d'una de les capitals "brutes del 
món; en la que s'estableixen apostes sobre la xifra exacta de ra -
tes que, per damunt de les trenta mil mensuals, serán exterminades 
pels servéis municipals de sanejainent 5 en la que no és possible íbr 
mular estadistiques, ni tan sois aproximades, sobre el nombre d'e_s 
carabats que, descaradament, es passegen per damunt deis Hits cels 
millors hotels o pels seients deis taxis; deis eixams de mosquits 
mes val que no en parlera car, sois de pensar-hi, ens fa posar de 
mal humor. Estem a Manila, la ciutat per la que flueixen les ai 
gües residuals, a plena llum del dia, per clavegueres pestile ri t s 
que passen a molt poca distancia deis magnifics palaus del Con -
gres i del Departament de Finares o que travessen Escolta Street, 
en el r'ovell de l'ou de la City. Vivim - amb el favor de la Cien -
cia moderna i immunitzats contra els gérmens i les bactéries - a 
la Capital de la Perla d'Orient; d'una "perla",pero, que no vol 
gueu saber la feina que ens donaria si l'haviem de trobar entre els 
munts d'escombraries que s'apilen pels carrers i solars mes cén-
trics, on les columnes de fum que s'enlairen cap ais cels ens anun 
cien que un foc, gairebé sagrat i ritual peí que té de sistemática 
dedicació popular, está purificant les escories, i encara que 1'ai_ 
re tropical no s'omplena, certament, de nitids efluvis si que s'a 
consegueix, a canvi, el favor deis déus i.que aquests ens evitin 
el que la malaria i la pesta groga produ.eixin encara mes estralls. 

D'altra part ningú no dubta que Manila és una de les ciutats 
mes ámplies i ben dissenyades, amb unes possibilitats fantástiques 
per a poder ésser una de les metrópolis mes funcionáis i boniques 
del món. 

Aixi, dones, és probable que Manila sia, ella mateixa, un re -
flexe fidel del pais'que capitaneja; d'un pais que, per ara, és só_ 
lament una promesa en vies de desenvolupament. 

La corrupció administrativa. 

Diária^ent, la premsa publica, amb tots els pels i senyals, tot 
quan fa referencia al darrer "affaire",perqué, aixó si que és ben 
veritat, i representa una de les grans esperances per a l'esdeveni_ 
dor d'aquest simpátic pais : aci es manté un gran respecte a la 
llibertat de pensament,paraula i associació que troben el seu su-
port legal en el jjret Constitucional. Surten a la publicitat e l s 
noms deis funcionaris i senadors que s'han repartit uns milions de 
pesos "gentilment" cedits peí financer i aventurer nord-americáSton. 
ehill; es reclamen explicacions per a saber cora s'han tirat a per-
dre queviures per un valor de cinc milions de pesos ( en un paisen 
es passa tanta gana!) en els magatzems del Govern; s'aclareix el 
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?ilipines... 

per qué es produiren les darreres importacions d'arrós i qui va 
cobrar les comissions; com fou que van desapareixer vint-i-nou ca 
mions de l'Exércit i el paper que jugá en aquesta "operació" d'es-
camoteig l'oncle de 1'actual Secretari de defensa, Mr, Peralta Jr., 
e's formulen preguntes per tal de saber com han desaparegut els di-
ners de la Seguretat Social, i perqué trameten ais Hospitals medi_ 
caments i material sanitari que no han estat demanats, i en canvi 
és venen a preus extraordinaris els darrers anti-biótics proce 
dents de donacions gratuites fetes pels nord-americans ,etc. 

Hi ha una veritable Borsa negra per a la compra-venda de car -
recs publics, influencies i permisos oficiáis. Es falsifiquen les 
áutoritzacions per a exportar i importar tabac, copra o sucre, i 
fins les pólisses que deuran gravar els doeuments püblics o els 
segells per a la correspondencia. ífn burócrata que "sápiga firmar" 
té una fortuna a la punta de la seva ploma. 

Sergas. 

Manila, I965 

El Dr. Erler a Madrid. 

" El Dr. Fritz Erler, Vicepresidente del partido social-demó -
crata alemán ( 3PD), llegó a España el lunes 5 de abril,para dic -
tar una conferencia en los locales del oficioso Instituto Nacional 
de Estu&bs Juridicos. La llegada de tan destacado representante de 
la izquierda europea, no dejó de causar alguna sorpresa hasta el 
punto de que, en el coloquio abierto que siguió a su conferencia, 
uno de los asistentes le preguntó si no temia las censuras que su 
presencia en una tribuna como aquella podia despertar entre s us 
correligionarios. "Tengo muy presente la probabilidad de tales cri 
ticas, que ya se me han hecho -dijo Erler -, pero entiendo que es 
mi deber dar testimonio de mis ideales democráticos y dar informa
ción sobre el programa de mi partido en todo lugar donde pueda ha
cerlo sin restricciones a la libertad". No se puede decir que ta -
les restricciones no existan en absoluto. El 3r. Erler pudo expre
sarse con toda libertad, pero la prensa local resaltó los aspee -
tos dé la conferencia que más le convenian y algo parecido h i z o 
con sus declaraciones a los periodistas. Por otra parte,la asis -
tencia al acto estuvo severamente controlada, mediante la distribu 
cíón de invitaciones que eran exigidas a la entrada con rigor 50 
co usual." ( De "Mañana", de Paris ) 

- Segons una enquesta efectuada per l'Institut de l'opinió publica, 
48 per cent deis espanyols opinen que els católics i protestants 

d'Espanya "han de gaudir deis mateixos drets"; pero ünicament l'on 
ze per cent deis interrogats han se-ntit parlar de l'estatut deis 
protestants. 
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¿A FÁliSA ¿LEGENDA LJÜ 

L' ALCÁZAR DE TOLELO 

L'escriptor nordamericá Herbert S, Southworth posseeix una "bi
blioteca completissima d'obres relatives a la guerra civil espanyo 
la, la qual documentado li ha servit per a escriure el documen-
tadissira llibre " Le i'¡y'the de la croisade de Franco". Les obres 
que sobre el mateix tema han estat publicades arreu del món , i S£ 
bretot les d'autors franqdstes, son passades peí rigores sedaq de 
Southworth , amb un resultat catastrófic per a la propaganda fran
quista. El que pitjor queda és "La literatura universal sobre la 
guerra de España " de Calvos Se>-er„ L' eminencia gris de l'Opus Dei 
ha plagiat d'una manera escandalosa, tal com ho demostra el refe-
rit autor nordamericá,el qual confronta d'una manera metódica i ho 
nesta el text espanyol a.nb els d'autors estrangers. La parcialitat 
de rnolt.a part de la producció editorial deis amics internación ais 
del franquisme queda igualraent posada en evidencia al llarg de les 
325 pagines de "Le Mythe de la Croisade de Franco". Al final de ca 
da capitol, es donen les referéncies del llibre o crónica periddis_ 
tica de que es val 1'autor en el seu análisi contradictori,per tal 
que el lector pugui formar un juaici imparcial sobre els fets 
mes destacats de la guerra, molts deis quals han estat tergiver 
sats o francament falsejats per la propaganda franquista. 

Una llegenda que surt ben malparada després de la confrontado 
que sobre els propis parers franquistes ha fet Southworth,és la 
del famós setge de 1'Academia Kilitar de Toledo, sobre la qual 
"tant han brodat internacionalment les plomes del régim.Veiem,pe 
ró, el que en resulta després d'ésser analitzada,diguem cienti'fi 
cament, per 1'autor nordamericá : 

v : Comencem per situar en la memoria els quadres d'aquella "epo
peya" .: Els republicana porten elt fill de Moscardó a l'Alcázarper 
a que comuniqui al seu pare, que defensa 1'Academia, la trista 
sort que 1'espera si no es rendeix; Líoscardó fa saber al seu 
fill que está decidit a imitar el gest de Guzman el Bueno, es a 
dir, que deixa el seu fill a les taans venjatives deis republi 
cans; totjust acabat el diáleg, arriba a les oides paternals la des 
cárrega de' 1'escamot que ha executat el fill Moscardó; en ' él 
"glorioso" setge hi pren part un nombre crescut de "cadetes" deci'̂ -
dits a vessar la sang per Espanya; els republicans es desinteres-
sende la sort que escaurá a les 4C0 dones i infants deciditscom 
están aquells a fer saltar 1'Alcázar per acabar la resistencia de 
ivioscardó; etc. etc. • . 

oouthworth, que desmunta 1'"epopeya" peca per peqa, comenqa óe 
mostrant com els franquistes es contradiuen ? de manera que ño 
se sap, finalment. de quin fill de L-ioscardó es tracta ni "com " ha 
estat realitzat técnicament el diáleg entre el pare i fill ni 
tarrrooo ouan tineué lino efenti vament 1 'nfuRPll om^nt fliannoot 

• 
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Ija falsa llegenda..,, 

¿luis Moscardé no fou afusellat irameuiatament després del 
refüs del seu pare a rendir-se ,sinó trenta dies després,amtñd'al 
tres presoners, com a represálies per un bombardeig de l'aviació 
franquista sobre Toledo. Altra mentida és la del nombre crescutde 
"cadetes" presents a 1'Alcázar; la xifra d'aquests queda redulda a 
SET , car la immensa majoria es. trobaven lluny,de vacances. El 
coronel Iioscardó exemple d'humanitat, se;,ons els franquistes, es 
procura un bon nombre d'ostatges : féu procedí*a la detcnció xa 
governador civil i la seva esposa, aixi com la d'altres notablesre 
publicans, oís quals foren tancats a l'Álcázar. Cap d'aquests os-
tatges figuren en les relacions oficiáis deis supervivents delset 
ge. Cal suposar llur trista sort en mans d'aquell coronel.Aquest, 
trobá una "bella" excusa a la presencia de les 4OO dones i infants 
dintre de 1'alcázar : "era natural que les esposes vulguessin per 
manéixer al costat del cap de familia en una tal situació".P e r ó* 
el picant del cas es^mentre les esposes deis guárdies civils es 
trobaven a l'Álcázar, moscarda considera mes oportü que la seva 
prépia familia se'n salves, lluny del seu cap. 

El capitol mes policromat del romaneo escrit pels franquistes, 
és a dir, la trista sort a que els re:ublicans destinaven les 400 
dones i infants, és absolutament inventat per necessitat de la pro 
paganda. El govern república estava preocupadissim, precisament , 
per la sort d'aquells elementa no combatents i s'avingué a dife 
rents gestions per a evacuar-los. Til canonge Vázquez Cámaras a fou 
autoritzat a entrevistar-se amb Moscardó dintre de l'Álcázar i,co 
sa curiosa, . '. les dones no pogueren establir cap contacte . amb 
1'humanitari emissari per expressa prohibicié de wOscardé.El dia 
13 de setembre, el degá del Cos Diplomátic de Madrid, l'ambaixador 
xilé Nüñez i.iorgado, acompanyat pels encarregats d'afers ruma i ar 
genti i peí secretari del Cos Dipl^mátic, es traslladá a Tnl e do 
per tal de negociar amb MoscardJ l'evacuació de les 400 persones, 
la vida de les quals garantía el Cos Diplomátic. L'"humano" Mos -
cardó es negá a aquella sol.licitud i fou la culpa exclussiva 
deis "nacionales" , dones, si aquella població no combatent esti -
gué obligada a continuar tancada ais sotans de l'Álcázar. 

Herbert L. Síattews, corresponsal del "New York Times" durant 
la guerra civil, és l'autor d'un llibre "The Yoke and the ,u:rows", 
molt criticat pels franquistes perqué en ell s'expressen molts 
dubtes sobre la llegenda de l'Álcázar. Aznar hi replica amb un o-
puscle i Calvo nerer pretén que Lattevvs ha rectificat posterior -
ment. &n 1' edicié apareguda a Londres de ''The Yoke and the Ar -
rows" insisteix sobre certs punts i n'abandona al..,uns al tres; pe -
ró conclou aixi : " Potser és una llástima destruir una histd r ia 
meravellosa com la de 1'Alcázar, pero" jo cree fermament que la his 
tória també la destruirá com'ha destrult'el mite de Georges Y/ashing 
ton 1 del cirerer". 
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Les cosos que passen . . . 

Salvador, de Madariaga comenta en "El Tiempo" de Bogotá 1'enso 
pegada d'aquell militar falangista que ha estat condemnat per ha-
ver proposat des d'un periódic de Vaíladolid la reforma de 1'Exér-
cit, reduint a t-res mesos el servei obligatori i utilitzant les 
casernes sobreres per a servéis mes ütils : " ?No sabia este ofi 
cial de complemento y hermano del Opus Dei que lo perfecto no pue
de perfeccionar-se??Que el Ejército español no es perfecto? Vaya si 
lo es. Y hasta pluscuamperfecto. Y si no, a ver, 9 dónde hay un 
ejército como él que lleve mandando en todo un pais y haciendo lo 
que le viene en gana, gozando de todas las extensiones^prebendas , 
administraciones de bancos, direcciones de empresas y demás duran
te veinticinco años de paz?" (O.P.E.) 

. " . " L a desintegración de las fuerzas del Régimen - llegima 
"Mañana", de Paris - , acentuada por la impresión de estar _ ya 
en un punto del proceso que se encamina hacia la crisis, es cada 
dia más sensible. Fuerzas dispares, unidas en un casamiento forz_o 
80 ante la común responsabilidad de la guerra civil, tienden aho
ra a disociarse y recobrar su personalidad original, casi siempre 
con un acento inevitable de anacronismo y amarga nostalgia. No co
meteremos la ligereza de creer que todo se limita a un deseo de de_s 
enganche o de salvación particulares. En rigor se trata de a 1 go 
más profundo : la liberación de resentimientos, humillaciones y 
frustraciones que se vienen incubando de mucho tiempo atrás y que 
hacen más cruda la recriminación dirigida al Régimen por los que 
no lograron imponerse en él, pero tampoco quisieron renunciara las 
comodidades y oportunidades que les concedia. El caso más caracte
rístico y extremo de tales reacciones es, sin duda, el de.' los fa -
langistas." 

. " . "... Quién ha vencido y a quiénes han vencido? Y la paz? 
Ya no hay ni tan siquiera - felizmente - aquella paz de los cemen
terios que tan felices hacia al Generalísimo y generalotes. Hace 
un mes, una publicación de obreros católicos decia :" esto estran 
quilidad,pero no paz. Tranquilidad obligada por el miedo a las lu
chas, al no poder hacer nada. Tranquilidad porque hay familias o-
breras que tienen televisión, pero no por su mejor posición social, 
sino por exceso de su trabajo. Tranquilidad porque algunos se en -
chufaron y ya no quieren dar la cara. Tranquilidad obligada por faL 
ta de expresión, de libertad." 

"Pues,bien, ya ni eso. Ni tranquilidad - a Dios gracias - para 
esas gentes. " Qué satisfacción" - me decia el otro dia un j oven 
profesor universitario - cuando va uno por la calle de Alcalá y e_s 
tá llena de guardias diciendo "No se puede pasar", y se'oyen gri -
tos. "Otra manifestación" dicen las señoras de sombrero, los c o n 
tertulios del Casino de Madrid o de la Gran Peña". 

" En efecto, ni esos tienen ya tranquilidad. Y uno, que es me -
nos joven que ese profesor, se acuerda de los últimos anos de la 
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Les coses que passen..„ 

¡ionarquia, cuando se les habia acabado la"tranquilidad" a las en -
joyadas beatas que sallan de misa de dos en las Calatravas,porque 
los muchachos de la FUE estaban en la calle y los guardias estaban 
arreando sablazos y la gente gritaba -¡santo horror! - 9 Viva la 
República,," - Telmo Lorenzo, corresponsal a Madrid de "Ibérica" , 
de Nova York. 

* . Llegit a "Ibérica", de César Campos Arana,des de Madrid; 
"... En un régimen cuyas decisiones no se toman mediante plantea -
mientos lógicos y consecuentes sino dependen de voliciones persona 
les, contradictorias en gran medida y puramente irracionales - (en 
realidad no puede ser de otra manera pues la única reacción racio
nal en la situación actual por parte del poder seria la de crear 
las condiciones de su sustitución pacifica, en la medida en que 
aun está a tiempo ) - y en el cual el vacio de poder es cada dia 
más evidente, tanto por la pérdida gradual de facultades de Franco, 
como por los enfrentamientos que resultan de ello entre los minis
tros del gobierno, todo tipo de predicción a corto plazo es muy 
arriesgado. Pero lo que si se puede afirmar es que en la división 
que se hará de la historia del periodo franquista, el relato de su 
final partirá de este momento." 

- El "Centro de Estudios Sociales y Económicos" ( 79,Rué 8t.De  
nis, Paris ) anuncia les següents conferencies : dia 5 de juny,C. 
Lizcano tractará el tema " Lo ideal y lo real"; el dia 19 ,Macri -
no Suárez parlará sobre " El fracaso del Plan de desarrollo econó 
mico en 1964". 

- Ha aparegut el n2 3 del "T3utlleti" d'Omnium Culturel (70,rue 
de Ponthieu,Paris), el qual conté una extensissima referencia de 
les activitats catalanes deis intel.lectuals i centres de l'inte -
rior i de l'exili. S'hi publiquen els sumaris de la premsa catala
na d'arreu del món. El mateix Omnium Culturel ha. organitzat un 
primer Curset de Cátala per correspondencia, el qual constará • de 
vint llicons. Per informar-se'n, adreqar-se a ; Omnium Culturel , 
70, rué de Ponthieu, Paris VUIé. Teléfon : ELY 39-28 i ELY 40-46; 
de les 6 a les 9 ^el vespre. 

- Edicions d'Aportació Catalana, de Barcelona, acaba de publi
car l'opuscle XV : " Vida del Treball a Tallers i Fábriques"Ier 
volum, de Jordi Ventura. L'adreqa d'aquesta editorial és ; Apartat 
5031 - Barcelona. 

- :ELS LLIBRBSEditorial Barcino ( Portaferrissa,17, "Eltrac-
tat deis Pireneus, la mutilado de Catalunya",de Mossen Sanabre ; 
50 pessetes. Editorial Dalmau ( Bonavista,26 ) ;"Episodis de l a 
Historia", dirigida per Ferran Soldevila. Editorial Alcides,S.A. : 
" BiograTies Populars" „ Edicions 62 : "Maragall i la Setmana trá
gica" , de J.M. Benet. 
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Jiménez de Asüa, Vice-president primer de les Corts Republi-
canes, actualment en funcions de President interi de la Re -
publica, comenta molt justament la intervencid» de Mr. Steven 
son davant'1'O.N.U. ,recordant-li el veritable significatde 
la guerra civil i afegint-hi el dolor que causa el candidata 
la Presidencia deis Estats Units a tots els que estimave n 
les seves dots Intel, lectuals i el seu liberalisme quan,Jtot 
justament el dia de 1'afusellament de Grimau , es deixá re -
tratar en una festa andalusa, fent d'acompanyament a les 
"cantaoras", indiferent al drama espanyol. 

Noticies breus. 

JOAN MIRO', el célebre pintor cátala, ha volgut fer una portada 
per a "CAVALL FORT" i ha volgut que el seu import, en lloc d'anar 
a les seves mans, servis per a ofrenar subscripcions a minyons que 
no se les puguin pagar, 

- LE MONDE,encara. Decididament els franquistes no perdonen a a-
quest periddic parisenc les seves informacions espanyoles. L'advo 
cat de JoA.Nováis en el procés contra Fraga Iribarne ha estat re-
querit per a que torni el seu passaport a la policia.Eduardo Cier-
co ha exigit una comunicado oficial justificant aquesta mesura . 
Portat a la policia l'advocat s'ha refusat a tornar el seu passa
port. Sembla que es tracta d'una represalia per una conferencia , 
celebrada a Paris, en la qual comenta diferents incidéncies judi -
ciáis espanyoles. Un lector del mateix diari, senyala la coinci -
déncia entre la prohibició de 1'entrada del "Monde" a Espanya i la 
commemoració feta arreu del món del 20é aniversari de la victér ia 
contra el nazisme. " No ha estat donada cap explicació. El silenci. 
La mesura és inconfessada perqué tothom sap que és inconfessable. 
Infantilismo tarda o senilitat precoq? (...) Avui confesso que no 
tenia rao de bromejar i que el meu diagnóstic era massa benigne.El 
mal , a mesura que es p_erlTLcinga fa aparéixer la seva veritable natu 
ralesa : es deu tractar, sense cap dubte, de rebrotaments de l'ob"s_ 
curantisme crónic complicat de feixisme impenitent." 

- JULIO MUÑOZ, que tant dona a parlar en els primers anys del re 
gim falangista per les seves "operacions" financeres, ha resusci -
tat a Ginebra. La premsa d'aquell pais parla de fallides de ban -
ques , deis diners de Trujillo,etc. Empresonat, ha estat alliberat 
després que el seu sogre Villaíonga ha dipositat una forta quanti-
tat de milions com a garantia. 

- EL B.I.T. de Ginebra ha jares, entre altres, una resolucid que 
posa en causa el comportament del govern espanyol envers >. els 
obrers. I s'espera que el Ministre de Treball fará valer les re -
cents mesures legislativos que reconeixen (sic) el dret de vaga. 

- LA DBMOCRATITZACIO DEL S.E.U. resulta una nova broma que el 
govern franquista fa ais estudiants, Tot continuará controlat peí 
"Movimiento" i els candidats a la representació obrera hauran de 
demostrar que son uns bons estudiants. I quan es parlará de l'obli 
gació que té \ e] govern d'el pais de demostrar la seva bondat? 
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Dos o tres die-s abans de fi de mes, la "Zona de Reserva" re--
sultava esquifida per a enca"bir-hi la munió d'estrelles daurades 
o platejades que acudien a la vila per a percebre la vil mes a d a 
que "la nación" els destinava per tal de presservar la segu r etat 
i l'ordre. A la una en punt de la tarda, aquella galaxia milit a r 
abandonava en bloc la "Zona" per anar a restaurar les forces fisi-
ques compromeses per un desvetllament matinal inacostumat. Q u an 
el pastisser i el botiguer de roba veien passar per davant de casa 
l'Sxércit espanyol,posaven el rellotge a 1'hora tot dient-se "té , 
cap de mes!" i anaven a donar un cop d'ull a la llibreta de venci-
ments deis efectes bancaris... 

Tot el gavadal d'estrelles i espasins, carretejat amb dignitat 
i gallardía per aquells hostes de cap de mes, es retrobava a les 
dues de la tarda al "Café del Simarro", el qual estava modesta «nt 
instal.lat en el primer pis d'un carrer que menava ais afores de 
la vila del nostre company Alcalde. L'Exércit hi matava tota la 1ar 
da amb el tresillo o alimentant-se l'esperit amb l'"Á.B.C." i el 
"Blanco y Negro". Ben cert que la guerra contra Abd-el-Krim succe-
ía lluny, cap a la dreta del mapa, cami avall, i allá que éreu ca
lía navegar fins a trobar l'arena i figues de moro, pero la glo -
riosa feina d'enforear rebels i d'empényer 1'escalafón provocava 
cada tarda la patriótica unanimitat de la distingida clientela de 
la casa. 

La vida s'escola a can Simarro amb orare i reglaments fins 
que unes eleccions a Corts produiren un enorme terrabastall ais 
centres politics de la vila. Una entesa contra natura entre lerrou 
xistes i catalanistes causa l'expulsió de bon nombre de refracta -
ris al mal fet, els quals es trobaren llenqats al mig del carrer, 
sense café, incomoditat gravissima en una localitat on tota l'acti 
vitat digna d'aquest qualificatiu només podia desenrotllar-se en 
un recinte perdut entre la fumerada de pataquilles i caliquenyos. 
Ais expulsats per "manca de disciplina" electoral no se'ls acudi 
altra cosa que emigrar al "Café del Simarro", el qual esdevingué , 
des d'aleshores, en una veritable Suissa local, on totes les opi -
nions podien esbravar-se a pie pulmó. Allá feien cap a les nits^Ls 
castigats peí pecat de voler fer de vestal deis programes i dé les 
doctrines i allá feien cap igualment els militants"ortodoxes",fi -
deis ais capdavanters deis centres, estrenus soldats deciditsa no 
deixar abandonat aquell "forum" de la neutralitat a les mans i els 
crits deis esgarriacries. 

Sortosament per al cafeter, aquella turbulent clientela només 
feia cap ais vespres, de manera que 1'Exércit i la colonia deis 
alts funcionaris de l'Estat continuaren gauáint d'unes tardes pa -
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triótiques fetes a mesura. Pero les nits, Senyor! esdevingueren u-
na fornal d'iconoclástia, les espumes de la qual s'agullaven el 
cor de la societat, de la clerecia i, com qui no diu res, del pro-
pi Exércit espanyol. Quan els contendents se les heien de la "tra_i 
ció" deis liders'locáis, la clientela de la tarda, els senyors, no 
es sentia afectada per aquells focs d'artifici punxencs, encara qie 
la cridória li estovava els nervis i cornprometia 1'estrategia en 
el tresillo. Pero si el mot "Marroc" relliscava d'alguna llengua , 
aleshores es produla un veritable miracle : la unió sagrada entre 
ortodoxes i heterodoxes . Indiferents al veínatge, anuells incen -
diaris ver Dais no deixaven res per verd i succeía un tumultecoor 
dinat que atacava els nervis de la "Zona". 

Incapac, de sofrir els estralls d'aquell habitual terraibrémol , 
el senyor Registrador de la Proprietat decidi la seva deserció.Uns 
dies després capitula el capitá "filipi"; pero aquest havia adqui 
rit dret de ciutat a tots els cafés perqué la manilla era la •seva 
obsessió i tothom li era bo per company de joc, mentre el Coman -
dant i els altres estrellats no tenien mes remei que resistir din 
tre de la plaqa assetjada per la cridória. Un destacat element de 
la colonia estatal causa la indignació deis senyors passant-se a 
l'enemic de la Patria : el senyor Jutge de la. Instancia, arr ibat 
cada nit al café, anava a seure al costat deis refugiats politics. 
I el pitjor del cas és que s'avenia a discutir amb ells les inci-
déncies d'alguna causa judicial. Una vegada ocupa la sessió un 
fet criminal succelt ais voltants de la vila. El senyor Jutge ex; -
plica el que feia al cas i hom es posa a discutir la base sobre 
el croquis que sobre l'escenari del succelt havia dibuixat al da 
munt de la taula el propí jutge. Les opinions eren divergents, els 
uns que si es tractava d'un crim i els altres que la cosa quedava 
redulda a un accident mortal del ciclista trobat mort. 

L'Exércit,amb tot, soportava estoicament les angünies d'aquell 
setge politic, fins que una nit... amparat en la impunitat que 
oferia el requartet que feia el guardarobes, algú. s.'entretingué a 
anusar mánsgues d'abrics, de manera.que quan la "Zona" se n'aná 
a "retiro" el comandant estirava la mánega del capi.tá mentre a 
quest .feia seguir el brac d'un altre element estrellat. I'end emá, 
el cafeter se'n queixá a la taula deis politics, on recolli un molt 
singular i unánime testiraoniatge de reprovació. El mes desafora t 
de la colla subratllá la seva indignació (sic) amb aquesta frase : 
" Si ni el nostre glories Exércit no mereix els respectes de tota 
la gent. honrada, pleguem". El cafeter preferi no.continuar el diá 
leg amb aquella banda d'insurrectos. 

La insolencia,pero, arriba al seu punt álgid la nit que el Co
mandant trobá un misterios paperet en una butxaca del seu abric. I 
altra vegada amonestació, mes indignada, del cafeter,'el qual pre-
|ava humflment que no es ve x é s e l s s e u s c l i e n t s ^ ^ N o 

tribuna - II 



De quan tothom... 

hi haurá cap company lector que s'estranyi si diera que cap . d'aquells 
treballadors del" desordre "nacional" sabia de qué se les heia el 
bon i atribulat cafeter. 

- Si aquests generáis s'enfaden perqué els tiren poesies... 
qué raes volen? 

- Qué mes volen? esclatá el cafeter; nornés volen que no sé' ls 
trepitgi 1'honor! Creieu que está bé escriure'ls : 

" Los gallinas de Annual 
son los gallos en España." ? 

I altre cop apareixia la unió sagrada expressada en una ria-
11a general que aturava totes les taules de 30c. 

Des d'aquella nit "LA ZONA" deixava d'anar al "Café del Sima-
rro". El capitá "filipi" explicava 1'endemá a la taula de la mani
lla : " que no se juegue con el honor del Ejército porque de a-
brir el Código Militar habrá sangre." 

- La manilla de copes, capitá?; la fallo amb un doset d'espasa. 

Sorprés, el "filipi" s'algá cora engegat per un espanta-sogres 
i abandona la partida, mes indignat que si,per la.seva culpa, s'a-
cabés de perdre una altra colonia a les manigües. 

Records ais companys i a les companyes. 
IGNASI. 

ADMINISTRATIVAS.- Son en gran nombre els amics que venen demos -
trant 1'interés per la vida de TRIBUNA. En la major part deis "man 
dats" recentment rebuts s'afegeix un donatiu, el qual gest agraim 
ben cordialment, Heus aci els que han renovat llur subscripcié : 

Ferrai Tubau, Josep Ferrero, Antoni García, Emili Badia,Va-
leri Vidal, Josep Caraps ,Lluis Brugalla, Lluis Utgé-, Ja'ume 
Julia, Josep Farre, Miguel Sánchez ,13idac Paris, Antoni Xi-
rau, Departamental d'E.R.de C.~ d~eí Sena; Josep Cámarasa, 
Josep Maune, deis Pireneus Orientáis; Salvadnr Figueres , 

.. . del Yonne; JCF. . del Sena i Oise; Albert Pelegri, del Sao 
na i Loire; Llibert Bailo,de la Gironda; Josep Filva, deT 
Rhone; Emili Serra, del Tarn i Garona; Joan Pujol, d e l 
Gers; Josep Santos i Tomás Enrich, del Sena i Marne; Jo -
sep Gorais, del Loir i Cher; S. Serra ,de Filipines i Joan 
Benito I cíe Venezuela. 

Recordem que els raandats han d'ésser adregats a 
1'Administrador : Joseph FALGUERA 

C.C.P.Paris 17.370-01 
5,rué Marcel-Sembat -HOUILLES S.O. 

Le Directeur : Josep Sans tribuna - 12 Paris. 
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