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P U B L I C Á T I O N 
M EN S U E L L E 
C A T A L A K E 

Catalunya 

El pare caputxl.- I dones el Concili? 

El Vaticá.- Quin Concili? 

NI LLIBERTAT,NI DIGKITAT,NI SEGURETAT.NI CONCILI 

La premsa internacional s'ha tornat a ocupar d'Espanya. Es u-
na actualitat trista, que la sitúa entre els palsos moralment poc 
desenvolupats. I és per a treure-la d'aquesta categoria el que 3a 
hi ha grans sectors de l'opinió que es áesvetllen i Iluiten. Pero 
en lloc de govern el pais té una dotzena d'individus que cacique-
gen com si fessin de regidors d'un poblet deixat de la má de Déu. 

Després de la carnavalada que fou el bany de Fraga Iribarne al 
Mediterrani per a convencer els velns de la contrada en qué es per 
dé no res menys que una bomba H que no corrien cap perill, aci tc-
nim la noticia de que 1'objecte misterios era ben bé allá, a u n s 
750 metres de fons i a 8 quilómetres de la platja de Palomares , 
on el "ministre" féu de joiós cow-boy. 

L'altra noticia d'actualitat és la designado d'un bisbe que no 
coneix la diócesi, ni la seva llengua ni la seva cultura, el qual 
fará a Barcelona de testiraoni permanent de l'escarni que el Vaticá 
acaba de fer a la dignitat deis católics catalans. 

I finalment, 1'escandalosa violació del convent deis Pares Ca-
putxins de Sarria on s'havien refugiat els estudiants i uns intel-
lectuals per tal de sentar les bases d'una corporació democrática, 
amb idéntics drets i dalers que els seus companys deis palsos oc -
cidentals. 

L'ÁSSEMflLIlA. LLIURE 

Prohibida peí rector de la Tniversitat de Barecel<na,Garcia Val 
decasas, la reunió que havien de teñir els estudiants en el recin-
te universitari, els organitzadors demanaren asil ais pares caput 
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Ni llibertat, ni dignitat... 

xins, els quals els obriren les portes. El dia Q de marg s'hi tan-
caren uns 500 estudiants de totes les Facultats i Escoles Especiad, 
Delegats deis estudiants de diferents universitats espanyoles,als 
quals s 'ajuntaren bon nombre d'artistes,poetes ,arquitectes i escrip_ 
tors: Antoni Tapies,Salvador Espriu, Joan Oliver,Oriol Buigas,Ma -
ria Aurelia Campmany,Agu'Sti Goytisolo, etc. Els professors Tierno 
Galván i Aguilar Navarro, destituits, enviaren llur adhesió. ínter 
vingueren al curs de la primera reunió el professor Garcia Calvo , 
expulsat de la universitat madrilenya, 1'historiador cátala Jordi 
Rubio i un representant de la Confederado Internacional d'Estu -
diants. ••-•—• 

Dos cents polisies rodejaren el Convent deis pares caputxins i 
els estudiants quedaren assetjats j fou tallada 1'aigua,l'electri-
citat i el teléfon i queda prohibida 1'entrada. Coneguda la noti -
cia, es formaren rápidament diferents manifestacions en les qua ls 
es reclamava : "Democracia¡Llibertat sindicalIDimissió del Governa 
dor!". La mateixa tarda tenia lloc una conferencia sobre art al CaL 
leg-i d'Arquitectes, la qual fou interrompuda per crits profer its 
per uns estudiants ; " Visca Moragas!", el degá del Col.legi que 
es trobava tancat al convent deis pares caputxins. Un repórter de 
l'emissió francesa " Cinq colorines á la une" fou detingut en e l 
moment que tractava de filmar el setge. 

El dia II a dos quarts d'una del migdia la policia entra al con 
vent i reculli. :. els papers d'identitat a tots els que es troba -
ven amb els estudiants. Noves manifestacions recorregueren alguns 
indrets de Barcelona i fou demanat a 1'arquebisbe Mr. Modrego que 
intervingués. Pero... 
aquesta "Eminénci a " , 
que algunes informacLons "Secretariat del Vaticá - Ciutat del Va-
donaven com decidida a tica.-
fer portar queviuresals " El Consell Federal Espanyol del Movi -
assetjats, se'n re ntá " ment Europeu eleva davant V.E. una res 
les mans i _i deixá fer " pectuosa protesta contra l'agressió díe 
a la policia vaticano - " la policia, la qual el dia II de marg 
franquista. Contrastant " penetra per forga al convent deis Ca -
amb aquesta actitud, és " putxins de Sarria, violant el Concor -
de remarcar l'esperitde " dat i l'esperit i la lletra deis de -
solidaritat que els es- " crets del Concili del Vaticá, a l'ob 
tu,diants han trobat al " jecte de reprimir i castigar els estu-.. 
si de moltes institu - " diants de la Universitat de Barcelon a 
cions i organitza ci ons " que s'hi trobaven reunits en l'exerci-
católiques catalanes.La " ci deis drets i deures civics recone -
premsa franquista ha per " guts com a tais en tots els paisos ci-
sistit en la seva defor •" vilitzats." - El President - Salvador 
mació informativa al'ex " DE MADARIAGA. " 
trem que Frai Albano,el 
prior deis caputxins de Pamplona,ha fet publicar a "El Diario de 
Navarra"una carta acusant viplentament 1'agencia governamental E.. 
F.E. de publicar falses noticies relatives a l'ordre deis caput -
xins i d'haver utilitzat "procediments poc dignes i encara menys 
cristians". ... -
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Ni llib^rtat, ni dignitat... 

COMENTARIS DE PRENSA 

Escriu el corresponsal del "Figaro" : " La linia dura continua 
imposant-se en materia universitaria. Per aixó la prova de for qa 
entre "estudiants del sindicat lliure"i la "Policia armada" no-
més ha durat dos dies. A un quart d'una d'aquest mati ( II de marq) 
en efecte, i contráriament a l'ordre expressa de Mr. Modrego, el s 
policies armats han penetrat a 1'interior del convent deis caput -
xins, han fet arrenglerar els prop de 500 "rebels" a la paret i ve 
rificat la identitat, tot llevant-los els carnets universitaris.A-
quest final brutal ha sorprés molt mes perqué és la primera vega
da que la policia no fa cas !:per mantenir l'ordre püblic" de le s 
recomanacions de la jerarquía católica. 

" Un precedent,dones, acaba d'establir-se, el qual no mancará 
de suscitar d'altra part noves dificultats en una provincia que té 
un esperit particularista i primmirat i on certs errors de psicolo 
gia, com la recent designació d'un bisbe coadjutor castellá a Bar
celona, han singularment complicat des de fa algún temps una sitúa 
ció que tot i ésser delicada tendia no obstant a apaivagar—se." 

El mateix corresponsal ha escrit "que aquesta topada amb 1SE^« 
glÚ3ia planteja un problema al si del catolicisme cátala...El Pro^ 
vincial deis Caputxins ha rebut cartes i telegrames de protesta de 
tot Catalunya". 

Escriu "Combat" : " Han apropat el" foc a la pólvora (... ) 5h que 
acaba de succeir no facilitará les relacions entre i'església cata 
lana i l'Estat. Perqué la primera respecta 1'autonomisme cátala,son 
pre latent a Barcelona. El üovern ,pensant en l'estranger, tindrá 
sempre el recurs de qualificar de "comunistes" ais estudiants libe 
rals. Aquesta acusació, evidentment, no convenc, a ningü.?Será pre-
cis esperar mitja generació per a que Espanya,s'uneixi,grácies ais 
estudiants, al concert de les nacions democrátiques d'Europa Occi
dental?" ' . ...'. 

Henry Benazet,gens dubtós d:antifranquista,escriu a "L'Aurore" 
" Els sis milions de catalans que, dit siguí de.passada,son uns coi 
tribuents interessants puix que paguen ells tot sois la - tercera 
part del que recapta l'Estat en concepte d'impostos 9 No sembla que 
és amb fonament si demanen al sector religiós el respecte per a 
llurs tradi.caons? Vexar-los en un punt menor, constitueix un error 
psicológie-, gairebé politic. Quan una mesura és evidenment inhábil 
mes val anuí.lar-la". 

El corresponsal particular de "Le Monde" ha enviat diferents 
cróniques , molt detallades, del que ha succelt. En la del dia 12 de 
maro, s 'hi llegeix : " La tensió augmenta a la capital catalana.ELs 
delegats universitaris de Barcelona han llengat un manifest a 1'o-

tribuna - 3 '.* * 



Ni llibertat, ni dignitat... 

pinió publica del pais " per a manifestar enérgicament llur pro -
testa contra la coaccié exercida per les autoritats i per a reno
var llur confianza a tots els estudiants i al sindicat democrátic 
que acaben de constituir"» 

" Disset professors de Barcelona han adreqat un telegrama al mi 
nistre d'Instrucció pública demanant 1'obertura immediata de con -
versacions amb els estudiants en vista a la restaurado del c u rs 
normal de la vida académica. A Madrid, una "assemblea lliure" de so 
lidaritat amb Barcelona está prevista per a dissabte." 

" Una mica abans que la policia forcés les portes del conve nt 
deis caputxins, un bisbe de la mateixa ordre de Colofón,Frai Ma -
ties Sala es,presenta per a solidaritzar-se amb els frares i reeixi 
a entrar malgrat la prohibició de la policia". Segons el -aátei'X 
corresponsal les autoritats civils de Barcelona feren saber a la je 
rarquia eclesiástica que "si la policia havia penetrat al conventno 
mes era per a restablir l'ordre." Mr. Modrego havia dit diferentsve 
gades ais clergues que l'anaven a veure que no autoritzaria l'en -
trada de la policia al convent i el bisbe Sala declara que aque -
lia havia forqat el convent malgrat la prohibició de les autori -
tats eclesiástiques."Mitja hora abans de 1'entrada de la policia , 
afegeix el corresponsal, una manifestado de mil estudiants havia 
estat dispersada '"aels voltants del convent." 

Segons 1'Agence France-Prcsse, una comissió de juristes cata -
lans s'ha reunit per tal d'estuclTar la situado creada per la inva 
sio del convent deis caputxins de Sarria i determinar si el gover-
nador civil tenia efectivament el dret d'ordenar-ho. 

Wilfred Rutz i un rcpresentant de la Unió Internacional .deis E. 
E. Units,Fred Berger, han estat expulsats per haver assistit a 1 'a_s 
semblea del convent deis caputxins. 

Els estudiants de farmacia de Madrid, els ünics que encara con 
tinuaven adherits al sindicat oficial» han decidit associar-se aLnou 
sindicat democrátic.2.000 persones han manifestat davant la univer 
sitat. Per altra part, el superior deis caputxins,Frai Salvador de 
les Borges, que no ha reeixit en dos dies a ésser rebut peí gover-
nador civil de Barcelona ha enviat per notari una carta protestant 
contra l'entrada de la policia al convent sense 1'autoritzacid de 
la jerarquía eclesiástica. 

L'Union Nationale des F.tudiants de France ha obert1- una subs-
cripció per tal d'ajudar els estudiants a pagar les multes que 
ais han estat imposades i les quals atenyen una mitjana de 25 mil 
pessetes. 

Per ais arrivistes d'Arriba el convent deis caputxins "ha ser-
vit de posada nocturna per les persones de dos sexes,estudiants i 
no estudiants (...) I diu que els privilegis del Concordat no po -
den servir ais convents per a refugi"de grotesques manifestacions" 
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Ni llibertat ,ni dignitat.«, . 

LES DECLARACIONS DE DOS ESTUDIANTS ESTRANGERS 

En arribar a Perpinyá, el 14 de marg, els dos estudiants estran 
gers expulsats d'Espanya han donat detalla"de 1'assemblea lliure , 
a la qual participaren» El dia 9 de marg, a les 4 de la tarda 420 
Delegats de diverses classes i disciplines del sindicat lliure ha-
vien decidit de reunir-se. Vint personalitats literáries i artisti 
ques i Antonio Tapies, l;ex-rector de Madrid, es trobaven al con -
vent. La reunió tenia per objecte estudiar la reforma de la Univer 
sitat espanyola, el programa d'activitats i la redacció d'una cri
da a tots els estudiants d'Espanya. A les 6 la policia es presen -
tá a les portes del convent i els estudiants no en podien. so r t ir 
sense donar llur carta; pero els estudiants es negaren a despren -
dre's d'aquell document."Continuarem al convent tot el temps quB 
calgui" contestaren els estudiants, amb pie acord del pare superior. 

" Els monjos - diuen els referits estudiants es.trangers -s''han 
comportat admirablemente A la nit sopárem correctament i organitzá 
rem una vetllada amb cants i guitarres,. Les noies anaren a dormir 
en una sala desafectada i els nois a térra amb mantés i diaris.Uen 
demá comenqá a mancar el menjar. Els caputxins intentaren sort ir 
per tal d saprovisionar-se,peró els en impedi la policia. El diven-
dres ais voltants de migdia una centena de policies armats, u n a 
vintena deis quals anava a cavall, penetraren al convent malgrat la 
vehement protesta deis monjos. Foren recollides totes les c a r tos 
deis estudiants. Nosaltres, de nacionalitat suissa i nordamericana, 
demanárem els respectius cónsuls. Fréderic Burger fou lligat i apa 
lliqat, després d'haver-lo fet estendre a térra. Quant a mi,he fet 
eoneixenc.a del "judo". Nosaltres estrangers i una vintena d'intel-
lectuals hem estat conduits a un local de la policia. Els cónsuls 
s'han presentat ,peró no hem pogut é*.:i."¿i.-.r la cel.la. Ens empor te m 
de la nostra estada a Barcelona una consolado : la d'havervist un 
moviment estudiant prendre eos a Catalunya. Volem precisar que a -
quest no té res a veure amb els comunistes.Fins avui Espanya no es 
tava adherida a les nostres associaciqns perqué no era democráti -
ca la seva corporació ;peré ara aportarem el testimoni d'aqu e st 
esperit de llibertat deis estudiants espanyols",acaba la informa -
ció del corresponsal de "Le Monde" a Perpinyá. 

ENTREVIS TA AGITADA 

Segons el mateix diari parisenc, cinc cents clergues de la dio 
cesi de Barcelona han visitat l'arquebisbe Mr. Modrego per a fer -
li entrega dTun document en el qual es declara ;" L'actitud p o c 
clara de la jerarquia ens ha submergit en una dolorosa perplexitat',' 
Una violent discussió es produi entre els visitants i Mr. Modrego 
i una part important d!aquells szarxnrcn _n sense saludar-lo i a-
naren a Sarria per tal de manifestar llur solidaritat amb els ca -
putxins. Disset moviments d'Acció Católica de Barcelona han protes_ 
tat püblicament i reclamen les llibertats democrátiques. . ~" 
tribuna - 5 



EL VATICA DESIGNA EL BISBE 

QUE LI HA "PROPOSAT" FRANCO. 

.;. La premsa francesa ha donat compte de la designado del bisbe 
actual d'Astorga cora a coadjutor,amb dret de successid, de l'arque 
bisbe de Barcelona Mr. Modrego. Igualment s'ha fet ressó de les 
protestes que la designado ha causat en els medis del catolicis-
me cátala, en els quals es confiava que 1'orientado del Concili es 
faria sensible i tindria concrecid en mesures que en enclavan t 
-tindrien mes en considerado els desitjos deis católics catalans. 
Franco,pero, s'ha prevalgut del dret de "proposició" que 1i dona el 
Concordat de 1953 i el Vaticá s'hi ha ajupit prescindint en aquest 
cas de les recomanacions del Concili que haurien hagut d'impe d ir 
que el régim espanyol imposés un bisbe no cátala. Aquesta designa 
cid fa dir a 1'editorialista de "Le Monde" : " que no permet de pen 
sar que els dirigents espanyols están decidits a respondre genero-
sament a les crides mes insistents cada dia a favor de totes les 
llibertats." 

El conegut escriptor catdlic Josep Benet ha declarat :" ? Per 
qué es nega ais catalans un dret que es reconeix ais "afroasiátics?' 
i ha posat de relleu que aquest nornenament "ha destrult les grans 
esperances que tenien posades els catalans en el Concili". Vint i 
tres intel.lectuals catalans s'han adreqat a Mr. Marcelo González 
Martin - el nou bisbe - pregant-li que renund el lloc al qual 
ha estat designat. "... La designado d'un bisbe - diuen en la car 
ta - que no coneix la completa realitat social de 1'arquebisbat , 
aixi com la llengua, la historia i la cultura prdpries a aquesta 
térra ha decebut profondaraent tots els fidels, els qual tenien con 
fianga en la doctrina expressada en Pacem in terris respecte a les 
rainories culturáis". I els intel.lectuals afegeixen,segons una in
formado de l'A.F.P. : " 9 Com pot negar-se a l'antiga i glori osa 
ciutat de Barcelona un dret del qual ha beneficiat per exemple la 
Guinea espanyola, a la qual li ha estat reconegut el dret a un bis 
be autócton? La vostra designado destrueix les grans esperan ees 
que els catalans havien posat en el Vaticá." 

• La situado - continua la carta - aixi creada és molt greu, 
I pot evolucionar fins a l'escándol en 1'arxidiócesi i teñir fa -
tais conseqüéncies per a la vida espiritual de nombroses persones. 
Es per aixé que vos demanem una solucid apostólica eminentment pas 
toral per a resoldre aquesta situado : la de renunciar al lloc" 
que us acaba d'ósser confiat." 

Entre les vint i tres signatures figuren personalitats d' un 
gran prestigi com Jordi Rubid, President de l'Institut d'EstudisCa 
talans, J.V. Foix, poeta de renom universal, Joan Sales escriptor" 
editat per Gallimard, de Paris, Joan Teixidor,etc. 

tribuna - 6 



" A fi de comptes, és Roma-que-resulta la ..mes 

desacreditada,.. Roma ha escarnit no sola -

ment' els catalans si no i tot el Concili". 

El Vaticá designa el bisbe... 

Per la seva part, G-uillemé -Brulon, corresponsal del "Figaro " 
a Madrid escriu : " ... Ja han comenqat á aparéixer en els car. -
rers de Bircelona inscripcions que diuen : " Volem bisbe catalans!'' 
J: eom que sembla poc versemblant que Monsenyor González - del qual 
tothom reconeix l'esperit conciliador pero igualment el seu aiato-
rilatisme innegable - renuncí al seu carree, son nombrosos els ob -
.servadors que esperen que la capital catalana visqui hores de ten-
sió i disturbis." 

El mateix corresponsal escrivia posteriorraent : " Els escom 
briaires municipals i els inspectors de policia, en estat d'"alerr-
ta", s'incauten immediatament deis fulls impresos llenqats a 1'ai
re o empegats a-les parets." 

"_LE^VATICAN__ET_LA_CATALgGNE^ 

El clergue J.MONTSERRAT-TORRENTS, de la diócesi de Barcelona , 
ha comentat en l'edició de "Le Monde" deis 13-14 de marq la desig 
nació del coadjutor de l'arquebisbe de Barcelona. L'autor de l'ar-
ticles que reconeix que el Concordat del 1953 no está juridicament 
afectat' pels decrets del Concili - que només entraran en vigor a 
partir del 29 de juny vinent - , observa que"la qüestió no és tan 
clara com es voldria fer creure" puix que si ais esfentats decrets 
els manca encara quatre mesos per a entrar en vigencia, no passa 
el mateix quant a les "recomanacions" parqué aqüestes no están 
subjectes a la considerado canónica. "Ara bé, el Concili no ha dic 
tat cap llei suprimint els drets del "patronat" - acordat al govem 
espanyol en virtud del citat Concordat - , sino que s'ha limitat 
a demanar ais governs interossats que renuncín espontáhiament a 
llurs dtetsl'l El subratllat és nostre)"Per a un Estat que es diu 
católic - continua J.iáontserrat-Torrents - aquesta demanda del Coa 
cili 1'obliga des d'ara o mai. En el cas d'Espanya, el seu govern 
sembla decidit a la renunciado ,peró, fet singular, s'ha pres un 
termini no solament per a reflexionar ans també per a obrar, per a 
aprofitar-se deis darrers aventatges politics d'una situado - des 
d'ara prohibida per l'esperit del Concili. I és per aixó que amb 
les_ mes gíeuS presses el régim del general Franco ha resolt un 
deis mes delicats problemes de la seva politica centralista': la iis 
tál.ladó d'un bisbe no cátala a Barcelona. ~ 

,. 'L'ultim bisbe cátala ( era mallorqui ) de Barcelona fou Mr.Mi-
ralles, el qual fou designat en I925. Les diócesis de Catalunya e-
ren administrades,gairebé serapre i des d'un segle, per bisbes cata 
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"le Vatican-et la Catalogne"...-

lans, algtuasTdels quals foren els promotors de la renaixenqa cultu 
ral. En 1928, el dictador Primo de Rivera, inquiet per les propor-
cions que prenia el moviment cátala, obtingué de la Santa Seu la 
vinguda de Mr. Tedeschini cora a visitador apostólic. Informadesper 
aquest obstinat monárquic, les congregacions romanes consistorial 
i del concili adreqaren ais bisbes catalans severes amonestacions 
( protocols nn.652/28;4477/38), en les quals els exhortava a "pro-
moure la pau, guardar l'ordre establert i obeir al rei", per tal 
de frenar " aquest moviment que alguns ancrnenen catalanisme i que 
es proposa d'introduir noves formes politiques". El bisbe Mr.Mira-
lies fou rellevat en 1930. 

Des d'aleshores, Barcelona no ha tingut mes que bisbes de lien 
gua castellana. L'administrador apostólic instal.lat després de la 
caiguda de Barcelona, en 1939, arriba en la seva furia anticatala
na fins a imposar la pronunciado castellana del llati en lloc de 
la universal o "romana" acostumada a Catalunya. L'actual arquebis-
be Mr. Modrego ha seguit una conducta moderada, sense pero que s' 
hagi mai pres la moléstia.-d'aprendre 1'idioma cátala. 

¡, -El Goncili i Pau VI havien suscitat gran nombre d'esperan ees 
quant a 1'eliminado definitiva de les ingeréncies politiquee en 
la designado deis bisbes espanyois. La influencia del Concili tia-
via permés ais católics catalans d'apropar-se a bastants indife-
rents, sobretot ais intel.lectuals i ais "vencuts" del 1939. H o m 
se sostenia amb el miratge deis dos grans "tests" de l'Església es 
panyola : l'estatut deis no católics i la lliure designada de bis 
bes del pais. Sobre aquest darrer punt els arguments semblaven con 
vincents : el Concili de-finia clarament el carácter pastoral de les 
funcions del bisbe, i el Papa- estava ben informat sobre la sitúa -
ció a Catalunya. '• ' 

No -ha succeit res del que g.!..esperava .i-tot queda contabans. La 
Seu episcopal de Barcelona ha estat l'objecte d'una combinado p£ 
litica. El Vaticá s'ha sotmés a les: exigéncies. del govern espanyol 
a les costelles,deis catalans, que en resulten' els mes perjudicáis. 
S'ha de convenir que ja hi estaven acostumats. Pero després d e'l 
Concili s'ho esperaven tot de l'Església i de Pau VI menys aquest 
atac a llur dignitat. Les repercussions serán deplorables. Com que 
en la designado no s'han tingut en compte les necessitats pas -
torals, la raissió del clergat en sofrirá greument. 

A fi de comptes, ós Roma la que en surt mes desacreditada.De?-
signant un pastor que no parla l'idioma del pais, Roma s'ha mofat 
no solament deis catalans ans i tot del Concili. Adaptant-se a ti 
conducta que hom creia caducada de la papalitat polititzada,Pa u 
VI dona per acceptat en la perspectiva post-conciliária aquest co 
negut slogan que cada any ens porta 14 milions de turistes :"Spa 

m ís different" Js HONTSEKRAT-TORRENTS Pbc. 

( "Le Monde", 13-14 marc I966) 
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RADIOGRAFÍA DE L'ESPARYA D'AVUI 

ReproduTm a continuado uns 
altres passatges de 1'interés 
sant estudi que sobre la si-
tuació d'Espanya ha publicat 
"Mañana", de Paris sota el 
pseudónim de•"Steparius". 

De l'ordre. 

- "El mite de "el orden antes que nada" ( que vol dir l'ordre a 
tant se val el preu ) ha tingut efectes adormidors sobre la pobla
d o d'Espanya, seraiurbana i rural i sobre les classes tradicional 
i la burgesia deis nuclis urbans. Durant mes de dos decennisla pe 
fecta tranquil .litat social d'una societat en estancament, ha impli 
cat un. quotidiá procés d'autodestrucció de potencialitats humanes. 
No hi havia tensions perqué l'objectiu a assolir era poc ambicias: 
el capitalista desitjava que li permetessin seguir acumulant bene-
ficis, en pau, al ritme excepcional deis periodes de mercat negre; 
i les classes no capitalistes estaven disgregades en una lluita in 
dividual per la subsistencia i sensd cap organització política per 
a disputar al capitalista les seves taxes d'acumulado. Per aixó 
el desenvolupament económic espanyol fins al 1955 o 1956 es pro -
dula en forma d'industrialització "intersticial" ; illots moderas 
en mig d'una societat de mentalitat fonamentalment rural. 

La ciutat i el poblé. 

"... Quan s'ha estat un cert temps fora del pais i s'hi torna, 
salta a la vista la intensitat del desenvolupament económic i els 
nivells de consum en els grans nuclis urbans. La densitat d'auto -
móbils privats en els carrers de Madrid i Barcelona, i 1'animad ó 
mercantil, suggereixen una societat de consum en la qual hi ha un 
procés d'uniformació social ( un procés de reducció de l'abim cías 
sista). Aquesta percepció socio-económica canvia completament aixi 
que hom s'endinza a les zones rurals tradicionals i quan s'exa -
minen les dades estadistiques que demostren (en el cultiu de seca 
i. en la ramaderia sobretot) la relació entre autoconsum local i pro 
ducció per a la comercialització¡ el panorama • que aleshores apa -
reix és el d'un subsector económic que encara está en el segle XIX. 
Els nivells d'innovació en les'economies domestiques en el mija ru
ral están aixi mateix molt lluny deis progressos de la zona urbana. 
L'estructura dualista del pais s'ha ampliat en lloc de reduir-se.Hi 
ha un sector expansiu i una gran massa rural regressiva, 

L'Europa pecaminosa. 

"... Des del 1939 al 1959, al menys, s'intenta encapsular el 
pais a si mateix i a fer-li oblidar tota cultura'"moderna i estran 
gera". Tot l'europeu era pecaminós. Una pretensión'aquesta Índole 
tribuna :- :•— 9 ' ... 



" Desengáñese - me decia un amigo que es funciona

rio y de alta categoría .- esta gente ( se refe -

riaal conjunto del Gobierno ) deterjan esta r 

administrando un ayuntamiento de cinco mil veci

nos". Y por razones que ignoro,anadia melancóli

camente, "ni uno más".- (D'Ibérica, Nova York) 

Radiografía... 

no té paral.leí en cap societat contemporánia ni tant sois en l'é-
p-oca stalinista compresa entre 1945 i 1952; el model mes proper s"e_ 
ria el del shogunato Tokugawa al Japó ( amo el qual ofereix curio-
ses similaritats l'Espanya de 1'autarquía). El resultat d'aquesta 
htivernació ha estat un "desfase" amb la resta del món occidental i 
"el qual solament s'havia prodult sota Carlos II ( a fináis del se_ 
gle XVTIé) i en el periode absolutista de Fernando VII(primerterg 
del segle XlXe). Aixi és acostumat que hi hagi una infinitat de per 
sones en l'Espanya d'avui, i no solament entre els literatti, amb" 
idees absolutament pintoresques sobre la resta del man i amb u na 
ignorancia dolorosa del que és el métode cientific o la funcié de 
Id ciencia, pura i aplicada, en una societat industrial. La "prova" 
estadística també pot ser aci oferta: la Universitat de la máxima 
ciutat industrial del pais (Barcelona) produeix un promig de sis 
llicenciats en Matemátiques per any; en molts Instituts de s eg on 
ensenyament ( no de Barcelona ) les classes de matemátiques son 

donades per llicenciats en altres matéries, no especialitzades. en 
matemátiques. - -

La fórmula. 

" En la historia contemporánia existeix un cas de societat que 
passa d'una situació semifeudal a la.de societat industrial en gpan 
escala i amb fenomen de consum de massess l'exemple del Japó entre 
1945 i els nostres dies. Ningü no dirá que aquell home que fou du-
rent el periode decisiu per al Japó, el seu veritable governant, s_i 
tuat peí damunt de 1'Emperador ( el General Douglas Ivlac Arthur)era 
un home de simpaties esquerranes ni molt menys un intel.lectual rc 
formista. Tot i aixó,aquest home realitzá al Japó una transforma -
ció política i institucional basada en la tradició liberal anglo 
-saxona." I cita algunes de les mesures que preconitzades a Espanya 
haurien esta.t considerades com comunistes: Erigir 1'estructura d'ui 
governrepresentatiu. Modernitzar la Constitució. Eleccions lliures. 
Emancipació politica de la dona. Alliberament deis empresonats po-
litics. Reforma agraria . Sindicats obrers lliures.Liberalitzaci ó 
de l'educació. Premsa lliure i responsable. Economia lliure.Deseen 
tralització del sistema politic. Separació de 1'Església i 1'EstaT. 

Segons "Steparius",aquesta reforma de tipo liberal és encara 
inimaginable en 1 |Espanya del I965."Es la demostració que les di -
feréncies qué separen Espanya de les altres societats occidental s 
no son diferencies de retard temporal o de nivell d'autoritarisme; 
son diferencies de naturalesa i no de grau.» - STEPARIUS 
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Margináis 

TOTA NADALENCA DE 50 PAGINES 

„ Una felicitació que rebérem péL 
Nadal de I965 té l'originali tat 
d'ésser un acuradissim llibr et, 
feliq resultat de la col.labora
d o de l'escriptor, l'impressor 
i el llibreter que conviuen en 
acuesta "trinitat" que té per nom 
Rafael Tasis i Marca. 

S'ha de convenir que és emocio 
nant constatar en aquests templa 
en qué _els espiáis sentimentals 
están tan de baixa que encara qae 
den persones que envíen a llurs 
amistats felicitacions de cin -
quanta pagines. La iniciativa és 
tan rara que bé mereix que en 
deixem constancia en aquest raco 
net de la premsa supervivent. 

En Tasis és el cátala que pos-
siblement mes es prodiga intel -
lectualment¿ Novel.lista, assa -
gista, historiador de reis i de 
pedrés, poeta, discernidor de pre 
mis, critic,periodista,etc.etc. 
No ens estranyaria gens que guaa?; 
des en un calaix alguna obra de 
teatre com tampoc ens sorpren -
dria- que; aquest amic acabes il-
lustrant els propis 1libres, 

la seva inquietud está serapre 
tant al roig viu que encara li 
queda temps per a fer política , 
puix que aquest és el cami q ue 
porta mes de pressa vers la so-
lucio' deis problemes que afecten 
la dignitat deis homes i de les 
col.lectivitats. " Dé política , 
escrivia arran deis Jocs Floráis 
de Perpinyá, tothom té 1'obliga
d o de fer-ne; jo diría :almenys, 
de sentir uns ideáis politics..." 

La HISTORIA D'UNA PENYA LITERA 
RIA - L'HOSTAL DEL SOL,car a 

... 

tribuna — II 

quest és el titol del bell lli -
bret que Tasis ha enviat a i s 
seus 300 i "pico" d'amics, és una 
crónica reeixidissima. Escriure 
la historia d'una penya litera -
ria o política en tres o quatre 
centes pagines és una feina bas-
tant fácil per a un escriptor ; 
pero ja son figues d'un altre pa 
ner fer-la cabré en una cinquan 
tena de pagines com ha fet en Ta 
sis. Hom llegeix el llibret com 
si fos una novel.la. I la novel-
la del nostre amic forneix no p£ 
ques alegries puix que ens parla 
de no poques persones sobre les 
quals ja feia qui sap els .. r.z.ys 

' 3 donávem com emportades^er la 
riuada... 
La Historia de la Penya d? 1 'H>s 

tal del Sol ens ha fet enyorar -
i n'estem tant! - els anys d'una 
joventut que un día es posa al 
cap,i se'n sorti, de concretar el 
seu entusiasme en una realitza -
ció audaciosa: 1'Autonomía de Ca 
talunya. Es aquest el nostre -a -
ventatge davant la generació cbls 
"ye-ye" i d'altres preocupacions 
estrambótiques, 

L'enyoranga! Es veritat que a-
ci tenim el plaer, el gran goig, 
de poder contemplar aquesta joia 
que és 1 'Etoile i podem seure , 
si volem un bany de romanticis -
me ,a la terrassa de la ex-impe -
rial "Closerie des Lilas"; pero 
és ben cert que si podiem canvia 
riem les dues peces per un tros 
de muralla del nostre poblé i per 
aquell café,tambe nos'tre, submer 
git en • la fumarada d'una estufa, 
expressament ofegada peí cafeter, 
i deis caliquenyos i pataquilles 
de' ral.- St. 



EN LA IvIORT D'HILAR I .SALVADO.- Heus aci una nota d'Esquerra Republi 
cana de Catalunya :' 

" La noticia que ens comuniquen els nostres amics de 1'interior 
relativa a la defunció d'IIl"\ iri Salvado causará una gran tris tesa 
a tots els que es mantenen fidels1 a la nostra familia pólitica, 

" Darrer alcalde popular de Barcelona, el nostre amic dona pro 
ves de la seva gran afeccid ais veins del Cap i Casal de Catalunya 
quan sobre aquest es concentra la furia deis avions feixistes que, 
des de les bases italianes de Mallorca, prodigaren la mort i la des 
trucció. 

" El Consell Executiu d'Esquerra Republicana de Catalunya es fa 
•l'intérpret deis sentiments de tots els nostres militants en exprés 
:sar a la vidua i ais germans d'Hilari Salvado el condol mes afee -
tiu per la cruel pérdua que els afligeix. 

Joan Sauret 
.i Secretari General 

París 25 de febrer del 1966 " 

La vidua del nostre amic Hilari Salvado ens prega 
que fem constar'¿1 seu agralment a les nombróse s 
persones que li han escrit manifestatnt-li 1lu r 
condol per la pérdua del seu estimat espós. 

D E S P R E S, D ' U H A I N V A S I 0 

Barcelona 20 mar-c, (Corr-edponsal), - La indignado deis barcelo-
nins per la invasió* del convent deis caputxins de Sarria per les 
forces armades del governador incivil está ben lluny d'apaivagar_ 
se, Sovintegen les manifestacions publiques de protesta i continua 
la difusio de fulls clandestins, aixi com les inscripcions a les 
parets de la'ciutat. 

En un d'aquells fulls es denuncia l'odi del govern franquista 
envers el poblé"cátala tot destacant que aquel1 no ha trobat cap 
resistencia al Vatieá; 

La policía vigila els catalanistes amb un zel inqüisitori óig-
ne deis primers temps de la repressift, i la censura tánt postal com 
de la premsa torna a mostrar~se molt activa. - MONTSEKY 

? : V 0 L E-fel B I S B E S C A Í A L A N S ! " 

Aqüestes paraules , en lletres mólt grans, es veuen pintades en 
une. infinitat de parets de Barcelona. 
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" El Vaticá va suggerir alguns noms catalans per a 
bisbe de Barcelona : el Dr. Ventosa, el Dr. Bo -
net, el Dr. Jubany, actual bisbe de Girona.La res 
posta textual que el Ministre Sr. Oriol i el Di
rector General d'Afers Eclesiástics, Sr.BalbinAa 
ren donar en nom del Govern espanyol fou: 

CUALQUIERA,MIENTRAS NO SEA CATALÁN. 
I el Vaticá va cedir. En el 30c de les relacions 
politiques entre 1 'Estat espanyol i la Santa Seu, 
una vegada mes és Catalunya que ha servit de mo 
neda de canvi." ( D'un full clandesti). 

." VOLEM BISBES CATALANS», " CATALUNYA ESTA AMB EL PAPA",aqües
tes inscripcions - comunica l'A.F.P.-r- figuraven en unes pancartes 
que uns 3oves espanyols han arborat en el moment en qué el papa ar 
ribava a l'església parroquial de Santa Maria Alliberadora,al "-Ufes 
taccio. El sobirá pontifex no s'ha donat compte de la manifesta
d o que tenia per objecte protestar contra la designado d'un pre-
lat castellá a Barcelona". 

INFORMACIONS ;. : ' . '\ 

- U.P.I. 1 " Prop de tres mil estudiants manifestaren el dia 22 de 
marq pels carrers de San Sebastian per tal de reclamar sindicat s 
Iliures. La policia no ha intervingut i no se senyala cap incident' 

- Ha mort a Paris l'ambaixador de Franqa, Mr. Guibau, el qual pre
sidia 1' "Office Franjáis pour la Protection des Refugies et Apa -
trides". Assistiren a 1'enterrament el Ministre de Relacions Estrai 
geres del Govern francés, el President d'Euzkadi i un ministre de"T 
govern república exiliat. 

- Ediciones Oasis,S.A., de--Méxlc, anuncien la preparado de les 0-
BRAS COMPLETAS de Don Manuel Azaña. L'edicié comprendrá 4 volums ote 
mil pagines cada un ( 12 dólars ). Adreqa: Monterrey 46,México D.F. 

RECORDEM ALS MOSTEES AMICS 

QUE CAL QUE RENOVIN LA SUBSCHlPCIO A tribuna 

( 15 frs. anuals ) mitjangant un mandat postal 

adregat a 1'Administrador : 

Joseph FALGUERA 
C.C.P.Paris I7.370-QI 
5,rué Marcel-Sembat 
78 HOUILLES 
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INFORMACIONS 

HA MORT HILARI SALVADO,!'ULTIM ALCALDE POPULAR 

DE BARCELONA 

Barcelona. (Corresponsal).- El dia 20 de febrer mori el nostre 
amic Hilari Salvado a l'edat de 67 anys. Després d'un accident au 
tomobilistic succeít a fináis d'agost de l'any passat a Béziers,fou 
traslladat a una clinica de Barcelona, on acaba de finar. Els ele-
tors del districte I l'elegiren regidor i segnidament designat Ti-
nent d'alcalde en el consistori presidit per Caries Pi i Sunyer. 
Durant la guerra, quan aquest darrer fou nomenat Conseller de Cul
tura de la Generalitat, Hilari Salvado ocupa el carree vacant. Es 
d'elogiar la seva diligencia prop deis damnificats pels sovinte -
jats bombardeigs de la capital, la qual conducta li féu meréixerla 
simpatia general de la ciutat. Havia residit molts anys a Franqa , 
fins que molt malament de salut decidi repatriar-se. 

L'acte de 1'enterrament evidencia les grans simpaties que per
duren d'ell a Barcelona,de tal manera que foren molts els que no p£ 
gueren entrar a 1'amplia ñau de la parroquia de la Concepcié i es 
quedaren al carrer fins al moment d'acomiadar-se el dol. Que re-
posi en pau Hilari Salvado, el ciutada honest i fidel,lleial i con 
seqüent patriota militant de 1'Esquerra Republicana. 

La "Hoja del Lunes" publica la seva esquela en cátala i fent-
hi constancia del carree que ocupa. Pero l'endemá els diaris que 
també inseriren 1'esquela no pogueren fer constar la seva antig a 
representado. El diari TELE-EXPRESS publica una nota molt discre
ta sobre la qual la censura hi 1' "autoridad" no hi tingué res adir, 
pero l'endemá el Director fou amonestat seriosament per la seva 
"extralimitado". -MONTSENY. 

- Els JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA tindran lloc "nguany ala 
ciutat de Caracas (Venzuela J. 

- El govern espanyol s'ha tornat a cobrir de ridicol prohibint,una 
vegada després d'autoritzada, la popular manifestado que en home
natge al poeta Antonio Machado s'havia de celebrar a Baeza. La po-
licia impedi 1'entrada a la vila de mes de 2.000 poetes i intel -
lectuals que volien retre el merescut homenatge al gran poeta. 

- La vidua de Julia Grimau ha demanat a 1'advocat que presentes un 
recurs contra la sentencia,la nul.litat de la qual es demana per -
qué 1'auditor de Guerra no és llicenciat en Dret. 

- El dia 16 tingué lloc a Paris un áp̂ at d'homenatge a Don Salva -
dor de Madariaga amb raotiu del seu 80é aniversari i la seva entra
da a 1'Academia de Ciéncies Moráis i Politiques de Paris. L'acte 
fou organitzat peí "Centro de Documentación y de Estudios de Paris 
i en el qual assistiren els membres del Consell Federal Espanyol. 

Le Directeur : Josep SANS 
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