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ELS AMICS DELS ENEMICS DE LA REPÚBLICA 

Un periodista i historiador alemany, Joachim C.Fest, ha escrit 
un Ilibre sobre "Els amos del tercer Reich" a base del mater i a 1 
que li ha servit per una serie d'emissions radiofóniques destina -
des ais seus connacionals de Berlin-Oest. 

" El tret comü d'aquests individus - comenta un critic de " Le 
Monde" - és el naufragi moral que. havia féit d'ells uns fraca s sats, 
persones sense voluntat propia, que 1 'afany de llur seguretat e l s 
empenyia a donar-se, a esclavitzar-se totalment. L'análisi que es 
basa en una enorme documentado, feta en gran part de testimonisper 
sonáis, és molt impressionant." 

Hitler, el perseguidor de jueus,? formava part de la tan lloa-
da raga aria? El seu pare, nascut de pare desconegut, havia estat 
concebut quan la seva mare feia de cuinera en una familia israeli 
ta, de la qual, rebé , una pensió durant quatorze anys. Fet L X 
fet, la seva ascensié no ha estat possible mes que grácies a una 
seguida de circumstáncies económiques i humanes, la reunié de les 
quals era altament improbable." 

"Joachim Fest - continua l'esmentat critic - posa ben bé el dif 
sobre el que constitueix l'essencial de la personalitat d'Hitler i 
fa d'aquest, com a conclusió, essencialment un criminal : la volun 
tat de dominar per dominar , 
sense el menor escrüpol moral, 
sense la mes petita referen ~ 
cia ética (...) Democtra que 
no hi toa hagut perversld pro-
gressiva d'un ideal, puix que 
des deis inicis la intencióe-
ra perversa : "la violencia , 
l'extremisme i la guerra itot, 
figuraven des del comencament 

EL REFERMAMBNT DE LA "TRADICIONAL 
AMISTAT HISPANO-ALEMANYA" QUE HAN 
CELEBRA" SUARA A MADRID UN MINIS
TRE DEMÓCRATA CRISTIA ALEMANY I HJ 
MINISTRE ANTI-DEMQCRATA I ANTI-
CRISTIA ESPANYOL ENS REJOVENEIX DE 
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XXXVe aniversari, 

en la propia naturalesa del régirn. Un sol de tota la banda,Ar tirar 
Roseniberg, s'havia pres seriosament la ideologia nazi; pero aqxes t 
no tenia cap influencia," 

!i D'on provenia la forqa del Führer? - seguirá-- copiant - D'una 
part' druna" total abséncia d'ii.lüsíd" sobré els homes, deis "cues 
de térra" com els que havia vlst a Munic i també d'una profonda in 
diferencia per la realitat, Pero aquesta s'ha rescabalat, com s !ha 
venjat tard o d'hora de bots els que 1'han escarnit. I es 'el re-
torn d:Hitler al "releíste de les embree-H, d'on no havia d¡haver ser 
tit mai," 

Heus aci les rev° 
1'autor d' "Els mes-1 

±a. :icns que ens dona la galería de retrats de 
del tercer Reich" 2 

Heydrich nc éstava gairé segur deis seus propio origens aris„ 
Canaris, el cap deis servéis d'espionatge del tercer Reich, ho sa
bia i ge I n valia cuan li era necessari. Himmler es vanava d'ésser 
la reencarnado d'Herir y Ier, i sentía un imnens horror en veure 
sang, de manera que qualificava la caga' d'animáis d'esport crini -
nal o Borrnann havia fet acoeptar a la seva dona, com a bona filia del 
iiazisme, una amant del sen home, amb la qual es proposava estab lir 
UU sistema aiternatiu de maternitat. 

n No és la recerca del sensacionalisme o del picant que anima 
3 auter.. siná un i camen! el desig d-'establir la veritat histérica 
dele persenatges que ensangonaren Europa i deshonoraren Ai©manya." 

frase de Tácit que fa d'ep'igraf a la conclu s i ó I, per acaoar, una 
id JICFesx ; ' !í Nc 
¡nés do lento o. - " 

s'havia viso mai uns millors esclaus ni uns amoc 

GoSbels , Rcsenberg; iGc'ering, áervils i 
minüsculs cuan niiiaven ;>av> armun- eren uns perversos i crimináis ai 
x._ que miraven cap a i.erra. Eren acuesta els rué durant molts arys 
consxitu'iren el santoral ideológic del franquisme„ Son els amics 
deis enemi es c\'aquella República que neixé el 14 d'abril del I93.T 

Aouest 3 Heydr ich,Iliasaier , 
mil aven c&¡ 

enmig els esperanca cantada a coa oej 
P irb 1 e s h is p án i c 8, 

per les joventuts de ls 

;onsideraut-ho amb tota la serenitat d'esperix que ens dona el 
temps escola':, resulta fastigós que 1 'aristocracia i la burge s ia 
eapanyoles reverenciessin per odi a la República uns alemanys que 
feien una rao d'Estat de la ¿estrucció i prostitucié de la familia; 
que els militars que tan s!han vanat de la "hidalguia" de les ve -
lies armes espanyoies deixessin dirigir-se per trapelles esxrangers 
que practicaven el dret de boti contra les pror>rietais deis perse-
Lita; que la jerarqu.x¿i iai.élicí no sentis el menor tremolor de ccr 

d&vant la implacable destrucció d'una raga; que els intel.lectuals 
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XlXVe aniversaria.. 

en lloc de denunciar l'odi a la cultura de la propaganda nazi s'a-
fanyessin a servir-la, a prendre-la per patró i,per acabar, heus 
aci els hereus de la "Grande Tradicién" portant a coll i be e 1 s 
responsables directes de la mes diabólica de les empreses que ha-
via sofert. Europa. 

"Dis-me amb qui vas i et diré qui ets", escau en aquest cas per 
a jutjar ben severament els farsants "cruzados" amb creu gamada qie 
s'alqaren contra la República.ti com n'han aprés d'odiar, matar i 
prevaricar al costat deis amos d'aquell tercer Reich! Aci tenim si 
no per a convéncer-nos-en el sensacional document que circula clan 
destinament a Espanya i en el qual es revelen algunes de les mol 
tes malifetes económiques que consten en el voluminós sumari obert 
per una "Comisión Nacional de Responsabilidades" creada per perso
nes alienes a l'oposició anti-franquista. 

Els homes de la República del I93I moren pobres ,ells i llurs fe 
milies, mentre els "cruzados" compren finques i teñen uns ' ben 
provelts comptes corrents en banques estrangeres. 

Joan Sauret. 

- Actes commemoratius. - Segons el costum establert a l'exili,en-
guany s'ha celebrat arreu del món l'efemérides histórica de la 
proclamacio.de la República el 14 d'abril del 1931. El "Casal de 
Catalunya", les forces republicano-socialistes espanyoles i 1fEs -
querrá Republicana de Catalunya de Paris 1'han commemrat amb el 
fervor i entusiasme tradicionals. 

ARA S'ESTRENA LA NOVA "LEY DE PRENSA" 

Barcelona,17 abril (Corresponsal),- Ja s'ha produít el primer 
gran enrenou amb motiu de la que es vol fer passar per "resurrec -
ció" de la llibertat d'informado. El periodista Del Arco, amb to
ta la mala intenció que se li coneix,ha fet una interviú ,amb mo
tiu de 1'aniversari del 14 d'abril, amb 1'ünic supervivent del pri 
mer govern república : Miguel Maura. El que, segons el periodista, 
va dir-li 1'ex-ministre de la Governació ha tingut la virtut de 
posar en tensió l'esperit tan acoflat de la gent que del mati al 
vespr.e vivia en estat d'exagerat pessimisme. S'ha reviscolat la mo 
ral que ja créiem perduda, encara que podria molt ben ésser q u e 
ben aviat ternes a 1'estat-. de postració d'abans de 1'aparició de 
1'esmentada interviú . Pero la reacció, encara que potser ,repetim, 
sigui passatgera, no deixa d'ésser simptomática i cal esperar-ne 
a la llarga resultats esperangadors. Amb la flamant llei, malgrat 
la intenció deis seus autors, poden sortir coses absolutament im -
previstes car el món marxa avui a un ritme que és irreversible. 

MONTSENY. 
tribuna 3 

http://proclamacio.de


" VOLEN OFEGAR CATALUNYA perqué 
CATALUNYA VOL JUSTICIA I LLIBERTAT 
a les FABRIQUICS, a les ESCOLES,a la UNIVERSITAT". 

El catolicisne cátala persisteix contra la designado 

del nou coadjutor del bisbat de Barcelona. - Conti -

nu:en les adhesions de priors i organitzacions católi-

ques ais caputxins de Sarria. - El Dr„ Modrego torna 

un document de protesta „ El bisbe de Lleida es posa 

a la davantera de la nova "cruzada" contra l"'aggior-

. namento" del Concilio - Ha'i estat considerablement aug 

mentada:- la tarifa de les multes governatives. 

Una visita al Dr. Modrego. 

Barcelona,8 d'abril (Corresponsal).- Ben poques"noticies tenim 
sobre la vinguda del nou coadjutor a Barcelona. Se sap,peró, que els 
seus feligresos de Valladolid l'instiguen a acceptar la seva missié 
"pastoral" lluny de la própria diócesi. Dies enrera un nombres grup 
de católics aconseguiren entrar al Palau Episcopal de Barcelona, on 
desplegaren unes pancartes de butxaca reclamant bisbes catalans.L "es 
verament deis estadañts de la casa fou majüscul i es trobaren davant 
d'una enérgica resistencia deis que no volien anar-se'n sense haver 
parlat amb el Dr. Modrego. Entre els crits d'un i altre bándol so -
bressortien els del canonge Muñoz, un element incondicional del bi_s 
be. Finalment, aparegué aquest i prodiga consells de moderado, al -
trament se'n LAVARÍA LES MANOS,com el Pilat universalment conegut , 
el qual dona a Jesucrist. Li feren avinent que només es tractava de 
fer-li a mans un document, la qual cosa feta, abandonaren el Palau. 
Dies després el já citat neo-Pilat féu tornar el document al primer 
signant,com volent significar allá' de : muts i a la gábia!-MONTSENY 

A la Redaccic5 de TRIBUNA es continúen rebent fulls clandestins 
fent estat de la indignado peí succelt al convent deis caputxin s 
de Sarria i per la designado del nou coadjutor del Dr. Modrego. 

Segons un corresponsal de "Le Monde", el bisbe de LleidajAure^.-
llo del Pino, ha expulsat de la diócesi el P.Gabernet,jesuíta, di -
rector de les congregacions femenines marials per haver divulgat el 
manifest en qué disset organitzacions d'Acció Católica de Barcelona 
se solidaritzen emb els caputxins de Sarria. La mesura ha estat se-
verament criticada per 1'Acció Católica de Llei,da. El mateix corres 
ponsal creu saber que els pares provincials de "totes les ordres re-
gioses de Catalunya han adregat una lletra col.lectiva al pare pro
vincial deis caputxins de Sarria ,en la qual se solidaritzen amb la 
seva ordre i protesten contra 1'assetjament de qué fou objecte e 1 
referit convent. 

0 
o e • 
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Els católics catalans... 

Les multes 

Llegim a "Le Monde", aquesta noticia enviada el 6 d'abril desde 
Madrid : " El govern ha infligit multes, que van de 25 a 200 mil 
pessetes ais trenta intel.lectuals i artistes que, el dia 10 de man?, 
assistiren a la constitució d'un sindicat universitari democrático! 
convent deis pares caputxins de Sarria, : on romangueren amb els es_ 
tudiants tancats fins que en foren expulsats per la policia.Entreels 
castigats hi ba el pintor Antoni Tapies, els professors Jordi Rubio 
i Agustin Garcia Calvo - aquest expulsat per sempre - , els poetes 
Salvador Espriu, Agustin Goytisolo i Joan Oliver, el degá del col-
legi d'arquitectes de Barcelona Antoni Moragues, el critic literari 
Moles i 1'editor Caries Barral, el fundador del premi Formentor i 
premi internacional de la novel.la." 

El mateix corresponsal afegeix : " Quant ais set intel.lectuals 
i artistes madrilenys que presidiren 1' "assemblea lliure" a la fa-
cultat de Ciéncies Politiques i Económiques de Madrid com a testi-
moniatge de solidaritat amb Barcelona, han tingut mes sort quellurs 
camarades catalans : les multes que els han estat imposades van üni 
cament de 5 mil a 50 mil pessetes. Entre els multats figuren : Jos1> 
Antonio Bardem, cineastaV el poeta Gabriel Celaya, el dramaturg Al
fonso Sastre i el critic d'art José M. Moreno-Galvan." 

La premsa francesa dona compte que el "Comité pe» la ^Jíliber-
tátn de tots els empresonats politics i sindicáis a Espanya"ha lien 
qat una crida perqué siguin recollides les quantitats que han de sa 
tisfer les referides persones,i que ho siguin a la major brevetat , 
" en vista de permetre a l'opinió francesa de manifestar la seva S£ 
lidaritat amb els condemnats". 

Cronología deis fets 

Sota aquest titol circulen a Catalunya uns fulls, en els quals 
llegim : 

" 27 de febrer. Grans inscripcions que diuen "Volem Bisbes Cata 
lans" apareixen en els edificis i carrers de Barcelona,com a les bar 
riades de Sarria i de la Sagrada Familia, a 1'Hospital de Sant Pau, 
etc. També a diverses ciutats com Hospitalet,Monteada i tot el camp 
dé fútbol de Sabadell. 

" 1 de marq.- Es lliurat a mans del Dr. González Martin - el 
bisbe designat per Franco - un document signat per 23 escripto r s 
católics de 1'arxidiócesi de Barcelona, en el qual després d'expo -
sar-li la greu situació que ha creat a la ciutat el seu nomenament 
li demanen respectuosament que presentí la renuncia del carree. 

" 4 de marq.-El mateix Dr. González Marin reb altres documents 
demanant-li la renuncia, entre ells un signat per 50 universitaris. 
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A.F.P. s informa que el dia-19 d'abril la policía 
espanyola entra a la Universitat de Barcelo
na per a expulsar-ne 150 estudiants que durant un 
curs de filosofía invocaven el nom d'un catedrá-
tic privat d'exercici. Com que la policía s'in -
cauta d'una centena de carnets d'estudiants cal 
preveure una altra fornada de multes. 

Els católics catalans-o. 

"5 de marq.- Des de les poblacions de la diócesi com Sabadell, 
Vilanova, Granollers,etc. s 'han enviat a Astorga cartes col.lecti-
ves demanant la renuncia del nou coadjutor. Segueix igualment la 
pluja de cartes particulars,telegrames i telefonades demanant el na 
teix„ Les conferencies amb Astorga sofreixen retards de sis i seT 
ñores 

" 12 de marc,.- La censura barcelonina talla inexorablement les 
notes o articles que poden ésser considerats com a desfavorabl-e s 
al nou coadjutor. En canvi,el diari "Madrid" insulta grollera ment 
els 23 intel.lectuals que varen demanar la renuncia d'aquell. Una 
carta amb mes de dues-centes signatures ha estat adregada a Astor
ga per via notarial. 

" 15 de marg.- Circula el rumor que la policía reté a correus 
la majoria de les cartes que havien estat enviades al nou coadju ». 
tor. A les persones que envíen telegrames els és exigit el carnet 
d'identitat, del qual hom en pren nota. 

- El dia 28 de marg tingué lloc un miting de solidaritat envers els 
estudiants perseguits a CataltmyaUna gran gentada omplenava l'es-
paiós teatre de "La Hutualité" de París per a escoltar els discur
sos de Daniel Mayer,Francis Jeanson, Laurent Schwartz,Claude Roy, 
Althusser, Marcel Prenant,Marcel Bataillon,Henri Bartoli i Pierre 
Vilar. La reunió estava organitzada per 1'"Union Wationale des étu 
diants de France", els sindicats de 1'ensenyament superior i de la 
recerca científica, la Confederació universitaria democrática espa 
nyola i nombrosos agrv*paments politics. 

ES DEMANA LA DIMISSIO DEL RECTOR 

Madrid,22 d'abril (Correponsal de "Le Fígaro"):"Els incidents 
es multipliquen a la universitat de Barcelona on la situació ha es_ 
•devingut francament caótica. La gairebé totalitat deis cursos han 
estat desertaj mentre les "assemblees lliures" es multipliquen en 
la major part de facultats. A l'ccasió de cadascuna d'aquestes ma-
nifestacions parcials, els estudiants han designat llurs delegats. 
Anit es trobaren tots en 1'assemblea plenária dintre del marc de 
la "setmana de renovado universitaria". En sortir d'aquesta reu -
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L'acció universitaria... 

nió, una comissió ¿e deixebles ha entregat al Rector un documenten 
el qual es demana la deposició de diferente professors "de diver 
ses universitats espanyoles", la supressié de les sancions preses 
i els expedients oberts contra els estudiants "responsables d els 
recents desordres", aixi com la propia dimissié del Rector. 

" La tramesa de 1'ultimátum estudiantil ha donat per altra jart 
lloc a manifestacions sorolloses tant a l'interior com a l'exte -4 
rior del "campus" de la universitat, les quals han provocat l'enér 
gica intervenció de les forces d'ordre. 

" El rectorat ha contestat a aquesta cadena de desordres per 
mitjá d'un comunicat vesperti on s'afirma, entre altres coses^"que 
aquesta mena de manifestacions no faran mes que complicar el cas 
deis estudiants contra els quals está en curs una informacié uni -
versitária". 

"El clima anárquic - acaba la correspondencia -en *3 qual viu 
la universitat de la capital catalana, ? desapareixerá com per art 
d'encantament un cop acabada la "setmana de renovado"? Es en tot 
cas el que -sembla esperar, sense creure-hi massa, l'estat major 
del doctor Valdecasas ".- J.Guillemé-Brülon 

Per la seva part, el corresponsal de "Le Monde", que també es 
refereix extensament al succelt a la Universitat de Barcelona, dó 
na compte que a Oviedo , la "Semana universitaria", en el curo de 
la qual havien de parlar quatre professors, ha estat prohibida des 
prés de la primera conferencia. Com sia que el rector s'ha refusat 
a dir ais delegats el motiu d'aquesta mesura, els estudiants con -
vocaren per dimecres una assemblea lliure on fou decidit d'adre -
qár al rector en qüestió una carta de protesta. La tensió - acá -
lia la informado - persisteix a la universitat i divendres efectúa 
ran una nova reunió.els estudiants, 

HOMENATGE AL GR. AUGUST PI I SUNYER 

El Centre Cátala de Caracas organitzá el 12 de gener una vetito. 
da en homenatge al seu primer President i una de les glories de Ta 
Universitat catalana, el Dr. August Pi i Sunyer. 

El president,Dr. Jaume Isern, descobri el retrat de 1'homenat-
jat que quedará permanentment al lloc d'honor del vestibul. Es feu 
la presentació del "Llibre d'Homenatge" publicat peí Centre. Hi par 
lá el Dr. Bartomeu Oliver, president del Patronat de Cultura "Ter
ra ferma". Les dades biográfiques i caires professionals anaren a 
carree deis doctors Bonaventura Benaiges,Joan Bofill i Deulofeu i 
Rossend Carrasco i Formiguera. De 1'home de lletres en parla el aeu 
germá,Caries Pi i Sunyer,ex-Conseller de Cultura de la Generalitat. 
El doctor Marc-Aureli Vila presenta 1'home públic. Fragments d' un 
parlament del Dr. Humberto Garcia Arocha,i clausura peí President. 
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Sensacional document 

" COMISIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDADES " 

Devera a la deferencia deis amics de"Mañana", de Pa 
ris, la possessió d'un iraportantissim opuscle?I2 pa
gines , la distribucié del qual entre militars,magis 
trats, l'alt clergat,personalitats del món económic i 
mitjans intel.lectuaís ha causat una enorme sensaciói 
en certs casos un evident pánic car es tracta no r e s 
menys que &9 íá divulgado de fets escandalosos con 
tinguts en el dictamen que fa mes d'un any ha obert una 
COMISSIO NACIONAL DE RESPONSABILITATS, en la qual segu-
rament només figuren persones que están o han estat din 
tre del régim franquista. 

No es tracta d'acusacions que podrien ésser atri-
buldes, com és habitual, ais amargats de l'exili, sino 
que han estat concretades per una "Junta de Depuracidn" 
que ha curat d'obrir els "dossiers" corresponents acá 
da prevaricador i en els quals consten les declara -
cions, controlades. després, fetes per les persones que 
coneixen els fets de primera má. Es aixi com ara es pot 
parlar de les "precaucions" preses , o fetes prendre,a-
bans de llencar-se a la "cruzada" peí seu raáxim capda-
vanter,no fos cas que 1'empresa fracassés. Els "depósi
tos e inversiones constituidos ( a Argentina i Cuba ) 
p b r_ • • un Comandante... " per a la familia proyj -
dencial , mentre " miles y millones de españoles lo 
entregaban todo: la hacienda y la vida sin pensar en 
el porvenir ni en la carrera". 

La llista deis "nacionales" espavilats és llarga i 
revela a quin grau de profunditat ha arribat la preva 
ricacié ,bastant generalitzada en . - els sectors re-
lacionats amb la gent relacionada amb el régim.Es un 
veritable "trust" estés per tot el pais que ha curat 
de podrir 7 la vida administrativa en benefici pro-
pi. I es citen cperacions escandaloses : adquisiciá de 
finques urbañes i rüstegues, obsequis exigits en joies 
i vaixella, participado en negocis, la protecciá en al_ 
guns casos d'altres . e n : j fallida. La Comissici de 
Responsabilitats acusa directament i controladament,po-
sant el nom i els cognoms "il.luestres" en cada circums 
táncia, de manera que els al.ludits no podran sortir 
se'n amb un gest de desdeny, sino que hauran de demos
trar , amb proves, la inexactitud de l'acusació. 

El document planteja el problema en la seva veri 
table dimensió. Ja no som els exiliats sois els que ve 
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Comissió Nacional de Responsabilitats... 

nim insistint que lá primera urgencia és de carácter 
POLITIC, que mentre no es resolgui la qüestió de^ régim 
de poca cosa servirán les transformacions amb qué es pre 
tengui salvar el pais. Llegim el final del document que 
ens ocupa : " ?Es que no está claro que hay que ele gir 
entre España y su corruptor? La complacencia de los ge
nerales, que no defienden hoy su honor, les quitará maña 
na autoridad para servir al pais. La pasividad de los 0-
bispos les quitará autoridad para predicar la verdad. La 
de los hombres de negocios,para seguir aspirando a ejer
cer una función dirigente. La de los intelectuales, para 
opinar. El destino de nuestra patria y nuestra digni dad 
,de hombres exige;que"digamos {basta!" 

Quan les rates abandonen el vaixello 

Copiem de la correspondencia madrilenya d1 Ibérica, de Nova Y>rk: 
" Un alto funcionario de la Organización Sindical ha abandonado t> 
dos sus cargos explicando su actitud en una carta a Solis :" Mi ca 
pacidad de náusea se ha agotado y recobro mi libertad... La calle 
es más auténtica que nuestra Organización. Alli no estamos y hemos 
faltado a nuestro deber... Mi fe intacta no la cambiarán los bu-
das vivientes que se irrogan la exclusiva de la visiones divinas" 

" Otras personas que han colaborado en periodos precedentes con 
el Régimen, pero que también han evolucionado, han lanzado una re
vista clandestina, con el titulo de Borrón y Cuenta Nueva. Con tér 
minos,, sin duda, un poco demagógicos, el editorial del numero I se 
titula " España; a un paso de la violencia" y dice:"Las ultimas re 
servas de buena voluntad y de paciencia se están agotando. Ya no es 
la clásica "anti-España", los tenaces "anti-Régimen" quienes pien
san asi. Son la gente normal, cuando se atreve a terminar los silo 
gismos que inevitablemente se plantean.(...) Está superdemostrad o 
que no hay posibilidad de solución. Y según frase feliz de Fernán
dez de la Mora, el régimen es imperfectible. Cada ley,cada decreto, 
cada orden que se da, cada cargo que se designa,cada nueva situa
ción o cambio que se produce, es para seguir igual o empeorar... 
"La situación ,pues, no puede ser más critica, aunque aparentemen
te siga la tranquilidad y la indiferencia politica de las masas . 
Ya no preocupa la reforma de la Organización Sindical, de la demo
cratización de las Cortes, ni la regionalización del pais, como 
hasta poco. Cada vez son menos los evolucionistas. Nadie pretende 
ya que sea posible la reforma del Régimen desde dentro, como hasta 
hace unos anos. Se ve Klaro, tristemente claro, que habrá que ba -
rrerlo todo y empezar de nuevo".- Telmo Lorenzo. 

"RESPONSABILIDADES", "BARRERLO T0D0"!és nn vell 
léxic de l'exili que ara adopten a 1'interior! 
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JOCS FLORALS DÉ LA LLENGTJA CATALANA I966 

Gom 3a haviem anunciat, l'any CVlII de la restaurado deis Jbcs 
Floráis-será celebrat l'onze de setembre d'enguany a Caracas. El 
Cartell que hem rebut conté els següents premis: 

Flor Natural, Englantina d'Or i Viola d'or i d'argent, amb un 
Accéssit per a cadascun d'ells. 

PREMIS DE PROSA : Víctor Cátala, recull de contes o de prosa 
narrativa. Pompeu Fabra, cssaig literari. August Pi i Sunyer, tre-
ball de divulgado científica. Ignasi Iglésies, obra teatral.Lluis 
Companys, treball de carácter historie. JauméSerra Hunter, estudi 
relatiu a la cultura catalana. 

PREMIS DE MÚSICA : Pau Casáis, treball sobre música,cangons o 
danses catalanes. Joan Gols, composició musical. 

PREMIS EXTRAORDINARIS : Economía Catalana, les possibilit ats 
económiques deis Palsos catalans en régim d'independencia politica. 
" Entre tots ho farem tot !r, la integrado deis Palsos catalars, 
llur estructura i problemes col.lectius o de llur incorporada a 
1'Europa de les comunitats naturals. Enric Prat de la Riba, la vi
da económica o jurídica a Catalunya. Manuel Serra i Moret,les llui 
tes socials a Catalunya. Jaume Compte"̂  estudi relatiu al renaixe -
ment nacional. Jacint Verdaguer, escrit sobre la Renaixenc,a cata
lana. Planqó, estudi sobre 1'emigrado deis Paísos catalans. Salva 
dor Vives i Cas a,jo ana, assaig de bibliografía de l'obra literaria 
i científica publicada en cátala a l'exili, de 1939 fins avui.Pau 
Vila, les relacions deis catalans amb Venezuela, liles Bale a rs, 
escrit, prosa o vers, relatiu a les liles Balears. Pais Va 1 e n cía, 
treball, en prosa o vers, relacionat amb les terres valencianes . 
Rosselló, escrit, en proáa o vers, sobre tema rossellonés. Andor
ra, treball sobre el Principat. Barceloneta, estudi sobre un te -
ma historie o sociológic sobre els pobles mediterranis occiden -
tais. Joan Pais, treball escrit en parla algueresa. Josep Fornell, 
treball en vers que canti les belleses de la ciutat de Berga. Ins-
titut d'Estudis Catalans, treball de tema lliure en prosa o vers. 

PREMIS D'IHICIACIQ LITERARIA I MUSICAL ; Poesía : tema lliure, 
en vers; (Accéssitj Prosa, prosa , tema lliure •( Accéssit). Música , 
composició musical (Accéssit). Territorial, escrit sobre una comar 
ca deis Palsos de Llengua catalana (Accéssit) Els autors que optin 
a aquests premis han d'ésser meners de vint-i-un anys. 

Els treballs han d'ésser trarnesos a:Secretdria del Consisto r i 
deis J.F., senyora María Gispert,Apartado del Este n2 4845 o alCen 
tre Cátala, final de 3a. Av. de Los Palos Grandes - Caracas.El ter 
mini d'admissió és el 31 de juliol i es tindrá en compte la data 
de correus a l'efecte. El Consistori está format per; Caries Pi i 
Sunyer ( President); Bartomeu Oliverj Marc-Aureli Vila; Antoni Mo
les Caubet; Emili Granier Barrera ?. María Gispert de Fuella, Secre 
taria.i Rossend Carrasco i Formiguera. 
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M A R G I N A" I S 

L'interior i l'exili. 

Un corresponsal d'Ibérica , de 
Nova York, s'ha entrevistat amb 
Luis Jiménez de Asüa, eminent psr 
sonalitat socialista, que en la 
seva condició de Vice-preside n t 
primer de les Corts Republicanas 
ocupa actualment la Presidencia 
en funcions de la República Es -
panyola a 1'Exili. 

El periodista al.ludeix . la 
necessitat de 1' "aggiornamento" 
de 1 'exili davant els problemas 
actuáis d 'Espanya,i,a una entesa 
arab l'oposició de l'interior , a 
les quals s'havia referit Jimé -
nez de Asüa en unes declaracions 
anteriors, i li pregunta quines 
serien al seu criteri les bases 
per a l'iniái d'una cooperado e-
ficaq. 
Resposta de 1'eminent catedrá-

tic de Buenos Aires : " No cree 
fácil que 1'emigrado politi c a 
espanyola, apreciada en bloc,pu-
gui ésser considerada com laprin 
cipal protagonista del govern en 
el futur d'Espanya-(...)Nomos u-
na petita part deis exiliats tor 
naran a Espanya i els que restin 
a Europa i Amériques podran de -
sempenyar un paper utilissim si 
els anti-franquistes de l'inte -
rior saben comprendre'ls i apro-
fitar-los. Les diferencies d'e -
dat, generado, vivéncies ,etc.no  
solaraent es troben entre els de 
fora i els de dintre, sino en ca 
da grup d'exiliats i al si de 
les diferents agrupacions d'Espa 
nya. Els que tornen hi van a mb" 
el millor esperit de cooperaramb 
els de 1' "interior",sempre, ben 
entes, a reserva del que direm 
després». 

"... He dit, de paraula i per 
escrit, que els homes de 1'exili 
que sortírem d'Espanya en m n a 
granada maduresa i que hem enve— 
Hit a 1'exili, podrem exercir el 
paper de conseílers per a impe -
dir que les noves generacions en 
sopeguin a les mateixes pedrés 
que a nosaltres ens feriren;p_eró 
que la conquesta del poder i el 
peper de dirigir partits i go -
vernar Espanya al seu dia,corres-
pon ais homes que no han arribat 
a complir avui mig segle de vida" 
(El subratllat és d'Ibérica.) 

Jiménez de Asüa diu contest ant 
a una pregunta sobre el reformis 
me en 1 'actual socialisme espa -
nyol : " Totes les vegades que 
m'he comunicat amb els nous diri 
gents del socialisme de l'inte -
rior he insistit en dos punts qie 
em semblen essencials ; no pres~ 
cindir de la qualificació obre -
rista que ostenta el nostre par 
tit, inclüs en el seu nom, i no 
dividir el socialisme obrer espa 
nyol. (...) Cree que els que a 
1'exili curen de la puresa deles 
nostres doctrines, han de pene — 
trar-se de la inexorable reali -
tat que som una gerontocrácia que 
necessita imperiosament buscar 
la successió per ais dies en qué, 
desaparegut el franquisme,calgui 
lluitar en tots els fronts a m b 
joventut i agilitat." 

L'entrevista acaba aixi;"L'au
téntica democracia - no democra-
titzacid - ha de venir per al -
tres camins, no sense esforqos 
constants i obstinats i sense la 
pretensió d'assolir-la en u n s 
breus mesos. Per aixé, he dit qae 
la gent de l'exili, que jalé jor
ga anys, no pot desempenyar e n 
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Margináis..«, 
aquesta empresa altre paper que 
el d'informants i el de conse -
llers." (Subratllat per Ibérica) 

Seure davant la porta... 

Les populars "Edicions d'Apor-
tació Catalana", de Barcelona ,ban 
distribuít el volum XXII en el 
que Manuel Cruells, sota el sug-
gestiu titol d'ELS NQ CATALÁNS I 
NO SAL TRES, rebutía algunes deles 
opinions contingudes en E L S 
ALTRES CATALÁNS de Francesc Can-
del. 

Llegim ,pagines 32 i 33 :" Els 
catalans hem de contemplar com 
aquest problema de la immigració 
s'agreuja mes i mes cada dia, i 
hi hem de col0laborar per llevar 
ne tot el que representa sofren
es, injusticia social,etcétera . 
I, en canvi, hem de contemplar, 
plegats de braqos, sense poder -
hi fer res, el perill que repre
senta per a nosaltres de' disminu 
ció" progressiva de les esséncies 
de la nostra catalanitat. No tan 
sois pot disminuir-nos o diluir
nos, sino que pot ésser molt mes 
greu. Es prou evident. 

" I no hi podem aportar cap 3£ 
lució - afegeix Cruells - ni tan 
sois podem desviar els seus efe_c 
tes, i canalitzar-los, ni dismi-
nuir-los, no podem fer altra co
sa que el teñir una confianqa ab
soluta en nosaltres mateixcs, en 
la nostra vitalitat interna","' __i 
esperar amb fe, en'la boná volTin-
tat deis qui han vingut".(Subrat 
llem nosaltres ). 

Subscrivim la irritado quecau 
sa a Cruells 1'actitud de molts 
immigrats i cómprenem perfecta -
ment el seu crit d'alarma contra 
la desnacionalització del cátala 
nisme;peró 1'hem de desaprov a r 
completament quan es declara im-

potent davant tanta adversitat i 
quan no proposa altra solució quo 
la de seure en una cadira davant 
la porta de casa tot esperantque 
Mahoma o Candel ens vulguin do -
nar un bon cop de má per a atu -
rar la davallada. Fe i esperanza 
son certament els elements espi-
rituals amb els quals ens c a l 
comptar en 1'empresa;peró no els 
podem acceptar com a determinan-fe 
en l'assoliment d'un anhel.Con
fiar ünicament en el que en ve -
nim dient la "Catalunya eterna", 
es una actitud que només porta 
a la catástrofe car és el propi 
Cruells qtid observa :" No és que 
jo cregui que els pobles siguin 
eterns; aixó,potser no." !Aci te-
nim la Historia universal per a 
dir que el "potser" hi sobra ! 

Hi han catalans que han situat 
la Patria en un altre planeta i 
aixd els dona lleure per a imagi 
nar solucions completes i fácils 
a un problema difícil com és el 
d'alliberar Catalunya; pero si 
altres cauen, com de rebot,en el 
fatalisme i en la pura contempla 
ció de 1'adversitat, aleshores és 
convenient dir que el remei pro 
posat és molt mes pitjor que el 
de les formules miracleres. 

No ignorem, que consti!,la des 
proporció que hi ha entre els m.T 
jans i les circumstáncies fran -
quistes i els perills i els min
gos recursos catalanistes; pero 
no ens podem abandonar a la des-
espereració i hem de tractar de 
descobrir noves maneres de resis 
tir. I n'hi ha, N'HI HA D'HAVER! 
Tot és qüestió de no exigir- 1 a 
excessivament "bonica" ni massa 
"clássica". I comenQar,com a ra 
és moda arreu del món, de pre -
guntar-nos ; 

L"'AGGIORNAMENTO". 
DE QUE ES TRACTA? St. 
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L'ACCIO SINDICAL,- " Rebutgem els sindicats oficiáis de 1'E_s 
panya capitalista en "la qual visqdm, essencialment perqué no son 
instruments propis per a la liuita que els treballadors han derea 
litzar en la defensa deis seus drets", diuen en un manifest u na 
centena de militants del moviment obrer espanyol parlant en nom 
de diferents rames de la prodxiccié madrilenya'. Els obrers en qües-
tid consideren que ha d'existir urna sindical única, organitzada ex-
clussivament pels propis treballadors, independent de tots els par 
tits i. sol,.liciten el dret de vaga, d'associació i d'expressié."A-
quest manifest ~ comenta un corresponsal del "Monde" - és un deis 
fenómens politics mes signif icatiiisd :aquests vultims anyssper la 
primera vegada després de 1; existencia del régim franquista, u n s 
homes designats per liurs propis companys de treball trenquen amb 
el sindicat oficial., Aquest fet és molt mes important que l'exis -
téncia de simples sindicats clandestins.Els signataris del mani 
fest es refusen,en efecte, a actuar en clándestinitat car signen 
la declarado amb liurs nom i cognoms." 

A Astúries continúen empresonant i darrerament s'ha vist la 
causa contra 28 miners, aquesta celebrada a Madrid. Un advocat hi 
declara que les empreses continúen acomiadant arbitráriament els 
treballadors que mes es distingeixen en la liuita a favor de les 
reivindicacions socials0"Son els amos que hauriem de veure en el 
banc deis acusats!". 

Contra els bascos.- Dotze estudiants foren detinguts l'onze 
d'abril a Irun en el moment que es portava a cap una manifes

tado organitzada en l'escaienga del "Dia de la patria basca". El 
capitá general de la sisena regió militar ha confirmat,per áltra 
part, la sentencia contra la professora francesa Christiane Etcha-
lus, de vint-i-quatre anys, que la condemná a dos anys i quatre me 
sos d 'empresonamenx. el tribunal de Pamplona, Aquesta sentencia ha 
causat una viva indignado entre els bascos d'aquesta vertent de]s 
Pireneus. 

RAIMON A PARÍS.- .La Televisió francesa passá el dia. 15 d'al- -
quest mes en la seva emissió "Panorama" una interviú? de l a 

qual fou figura central-el jove cantador valencia Raimon. Aquest ex 
plica les peripécies que han de passar les seves canqons en el 
moment de la censura. Hi ha ana...colla de...mots . absolutament "tabüsy 
com és ara miseria, llibertát, etc., Cal, a vegades, canviar un ti-
tol o fer-lo inactual. Una canqó on es diuen coses no gaire agra-
doses per ais patrons no passá mes que quan , en fons, unes veus 
anaven dient "Israel,Israel", i-que ho entengui qui vulgui. Una ve 
gada la censura ha donat el ¿DBC vert, aleshores cal comptar amb 
els capricis deis'censors locáis que intervenen aixi que s'anun -
cia un recital. Les anécdotes son sucoses puix que tallen a vega-
des els mots o passatges que havien merescut el conforme de la cen 
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sura principal. Si es sumaven tots els mots victimes de la multi-
plicitat de censures no quedaria de cada cangó mes que una estro -
fa. El repórter de la Televisié francesa pregunta a uns joves cata 
lans el per qué estimen Raimon i tots contesten "peí qué diu en 
les seves canqons". Menys circumspecte, un clergue que, com els 
altres preguntats respon en cátala, sitúa el jove valencia en el 
clima d' esperan c,a de la joventut. 

El mateix artista dona un recital de canqons el dia 21 d'abril 
a l'amfiteatre de la Sorbona i s'anuncia ,oper al dia 23, un al -
tre recital a la sala de la "Mutualité". Presentant l'artista, un 
redactor de "Le Monde" escriu : " Una manera de Bob Dylan cátala, 
Raimon, que s'acompanya amb la guitarra, ha esdevingut en pocs me-
sos l'idol d'una part de la joventut espanyola cantant la pobresa, 
la miseria i 1 'esperanza'.' 

- LA LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT ha fet 
celebrar,com cada any,una missa vespertina a la Cripta de 1'Esglé-
sia de Sant Caries de Paris, el qual ofici tingué lloc el dia 17. 

- ANDORRA.- El Sináic General ha anunciat en la seva al.lo-
cució de cap d'any que l'edició del llibre "Andorra, el meu pais" 
s'ha lliurat a les escoles i el rebran aixi mateix totes les fami 
lies com a "Manual popular de formaciá civica i patriótica". 

- PLACA DE CATALUNYA a Paris.- Llegim al Butlleti d'OmniumCtíl 
turel de Paris que Joan Miré está treballant en una pedra montser-
ratina que será col.locada a Paris i donará el nom de Catalunya a 
una de les places de la capital francesa. 

- JOSEP MARÍA FRANCÉS acaba de morir a Méxic on estava exiliat 
Era un feliq escriptor que es popularitzá amb la seva secció "Ben-
gales",de "La Humanitafde Barcelona. 

- La HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL,encara.- "Mourir á Madrid»,el 
gran reportatge cinematografió de Frederic Rossif, ha estat hono-
rat amb 1'Osear de la millor pel.licula documental de gran metrat-
ge concedit per 1'Academia d'Arts i Ciéncies d'Hollywood. I a ra 
es fa püblic que un francés ha estat triat per a presentar al 
festival del film de Carmes una pel.licula que té per motivació 
la guerra civil espanyola. 
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