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El fet d'ésser cátala 

BLASMAR deis joves sembla que ha estat 
un costum de tots els temps, practi-

cat per molts d'aquells que han deixat 
d'ésser-ho. Potser mai, pero, una genera
do «verda» s'havia vist de tal manera 
censurada per la seva corresponcnt «ma
dura» cota Tactual. 

Aqucst r'et, per a ésser tractat en un 
sentit general, s'ofereix massa ampli; per 
altra banda, no té cap interés, avui, aquí. 
EJ té, en canvi, si el circumscrivim, ja no 
a la joventut catalana, sino ais joves cata-
lans nascuts a Catalunya després del 1925 
— peí a fixar-ho en números rodóos — 
i que van abandonar llur patria el 1939. 
Dintre d'aquest grup, el que mes tenia ca-
torze anys quan va ésser desarrelat de la 
térra i avui en té trenta-tres. 

Deis joves catalans formant part d'aquest 
gtup és, cree jo, deis que es blasma duna 
manera mes injusta; la injusticia es pot 
atribuir bonament a certa manca de re-
flexió. ¿Quants catalans «madurs» expa
triáis, en efecte, han realitzat Tesforc ne-
cessari per a sentir-se en la situació 
d'aquests joves? D'aquests joves que, ales-
hores nens encara, han crescut i s'han dc-
senvolupat en medís extranys al de Cata
lunya i en condicions, sovint i sobretot ai 
principí de l'exili, de les mes difícils en 
quasí tots els ordres de la vida. Aquest 
aspecte el deixo a l'escatiment del lector. 

Pero i l'altre, el del moment, el d'avui ? 
Qué és alió que es retreu ais joves d'aquell 
grup? I.lur manca d'interés, de participa-
ció, d'acció com a catalans? Potser aixó 
és veritat; pero, certament, no és tota la 
veritat: n'és tan sois una cara. Des d'un 
altre punt de vista, cal preguntar-se si a 
aquests joves no els ha mancat, també, 
Testímul, l'oportunitat. 

Al marge, pero, de tota altra considera
do — les consideracions, en aquest cas, es 
podrien succeir fíns a l'infinit — , hi ha 
un fet: el fet d'ésser cátala. 

Esser cátala, obliga. Obliga, si mes no, 
a no romandre indiferent a la situació, ais 
problemes, al futur de la patria. Obliga 
ara mes que mai: ara que, malauradamcnt, 
la patria es troba en la dissort. 

Ésser cátala obliga a manifestar-se com 
a tal. No sempre, no totes les époques, no 
totes les circumstáncies exigeixen necessá-
riament grans fets. Sovint, com en el pre-
sent, junt amb l'acció mes transcendent 
que puguin portar a cap homes d'esperit 
excepcional i de cor inflamat, n'hi ha prou, 
quant a la resta, amb donar suport a la 
posició d'aquells; amb no restar com al 
marge d'una acció que moralment és la 
nostra, que ho fóra de la manera mes di
recta si les circumstáncies ens haguessin 
col-locat — com ens podrien col-locar en 
un demá proper — al bell mig del que es 
debat quant a l'esdevenidor de Catalunya. 

S'és cátala si se'n porta la sang. Ádhuc 
aquel 1 que en renegués, no per aixó deixa-
ria d'ésser-ho, encara que en fos en tan 

V EU CATALANA, revista d'ideari polític i social, sortirá cada mes a Méxic. í s un 
fet material. Espiritualment, neix a Catalunya. És un esforc amb el deliberat 

propósit d'estudiar, discutir i exposar solucions que responguin a les necessitats i 
problemes urgents del moment. Car, política és, en el seu mes alt sentit, pedagogía. 
En el reflorír de Catalunya, capolada, sagnada a blanc per les malvestats del temps 
i de la fatalitat geográfica-—potser Túnica fatalitat existent — no és res menys que 
lógica la confusió que es produeixi en els tanys novells de les generacions imminents. 

Entre les moltes veus que s'alcaran, desitgem afirmar la que crida a una ampia 
unió catalana de signe liberal, indispensable a Tordenació i equilibri del govem 
propi. Unió, pero, no és unanimitat, quimera de tots els totalitarismes. Fins Soli-
daritat Catalana conegué els seus botiflers, sovint instruments inconscients de la 
intriga enemiga. Mes que per la unanimitat ens afanyem per una vasta majoria que 
tingui per comú denominador 1'aspirado fonamental deis elements capacos d'en-
tendre's en una doctrina i una acció que «uneixi el seny a Tímpetu», emmanllevant 
els vers diamantí al cátala de Tilla daurada. 

VEU CATALANA vol concertar el difús desig d'unió sentit pels catalans, siguí 
quin sigui el lloc de residencia. Tant els enyorats de dins com els qui ens enyorem 
enllá de les muntanyes o de les mars. No existeixen ni s'han d'acceptar ni fomentar 
diferencies entre els catalans de l'interior i els de Franca o d'América. Tan cátala 
és el que la sort ha portat a París com el que viu a Méxic o a Xile. Igual que el de 
Lleida, Girona, Tortosa, Tarragona o les Ules. Sensc oblidar-ne cap deis altres 
Paisos de Llengua Catalana que resten fidels a la seva propia naturalesa. Altra-
ment, seria una negació de nacionalitat. 

VEU CATALANA es publicará amb independencia del fet que el régim homeier 
i d'instints genocides, nascut d'una crisi de descomposició histórica, caigui o davalli 
demá o demá passat. Els valors que servim son perennes. 

V E U CATALANA adopta avui una táctica declarada: la del diáleg civil i tolerant 
entre els catalans nacionals, i el d'aquests amb aquells liberáis del ródol ibéric o 
dalla on siguin, per tal de trobar formes eficients de convivencia i cooperado, se-
gons normes intcl Jigents de civilitat. Evitant recaure en la barbarie ancestral. Sem
pre sobre la base democrática del dret a Tautodeterminació del poble, des del ba-
luard del liberalísme rediviu i escarmentat, estem per la revistó de posicions falses 
o inoperants. 

VEU CATALANA no ve a Uuitar contra germans. Veurem un amic en tot com-
batent per la llibertat de Catalunya i del món, encara que no coincidíssim entera -
ment. En el terreny de la comuna decencia, indispensable en tots els ordres de la 
vida, ens podem aplegar tots els homes de conviccions honrades, sense jurar ende-
bades els noms deis nostres amors. 

En els conflictes de sobirania i en les rivalitats de domini que mantenen les 
tensions internacionals i dificulten les enteses pacifiques, sostenim que ni en política 
ni en economía no hi ha dogmes, sino principis subjectes a la llei universal d'evo-
lució. Per aixó VEU CATALANA mira Tadveniment de la Comunitat Europea com 
l'organisme suprem del futur. On la voluntat de supervivencia i d'avanc, resolgui 
els conflictes de poder polític i económic dintre del respecte al dret de les nacions 
a desenvolupar-se harmónicament. De la mateixa manera que els estats nacionals, 
federats o confederáis, han de garantir Texercici deis drets inalienables de l'home. 

El mois d'ordre que figuren en el frontispici de VEU CATALANA, Llibertat, Jus
ticia Social i Federado Europea, son els que han de cisellar-se en la Catalunya ideal 
del demá. Poble pagés, sabem com es vinclen les canyes a la torrentada i com es re-
drecen després amb mes ufana. Poble mariner, sabem com plegar veles davant la 
tempesta i com hissar-les mes altes ais vents favorables. El que no perdrem mai 
será la fe i Tesperanca, penyores de ressorgiment perpetu en totes les terres besades 
per les ones i l'oreig de la Mcditerránia. 

A glossar aquest ideáis, amb ánim de convertir-los en doctrina reflexiva i dis
creta que impregni la consciéncia nacional fins a donar fruits saborosos al nostre 
poble — puix ell és, en definitiva, la Catalunya r e a l — V E U CATALANA convida 
tothom qui porti al pit un missatge d'humanitat i a flor de llavi una paraula viva. 

abjecta condició. Cátala se n'és dintre i 
fora de Catalunya, de la mateixa manera 
que, a l'estranger, sentim retrobar Cata
lunya en cada veu catalana, en cada cátala 
que l'atzar ens fa trobar quan menys ho 
pensávem. 

1 a Catalunya o arreu del món on hi hagi 
un cátala és profitós i és urgent, avui, man-
tenir un diáleg. Diáleg ho és la conversa; 
diáleg ho és, també, í'escriure, puix que 
escriure és comunicar-se. 

VEU CATALANA, entre altres coses, as

pira a constituir una oportunitat per ais 
joves, ais quals obre les seves columnes 
molt particularment, a l'hora d'obrir-les a 
tots els catalans de bona fe. 

VEU CATALANA inicia un diáleg que es 
voldria el mes ampli possible. Diáleg amb 
els germans que respiren Taire, avui em-
metzinat, de la patria, i diáleg amb tot 
aquel I que, es trobi avui on es trobi, no 
hagi renegat de la seva esséncia catalana. 

SALVADOR FERRET 
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LES NOVES GENERACIONS 
LESPERIT de protesta deis menys de tren-

ta-cinc anys és un fet. És el fet mes 
important escaigut en Tactual régim es-
panyol. Car després de disposar de tot per 
a formar els hereus destinats a perllongar 
el franquisme, aquest, al cap de vint anys, 
no té successió. Els que pensen continuar-lo 
canviant només el cap, son les formacions 
madures, no son les noves generacions. 
Aqüestes travessen una crisi de revolta, de 
raalfianca contra tot, de fástic contra el 
present, d'incertesa davant l'esdevenidor. 

Hi ha una mena de tristesa en aquesta 
rebel-lió interior, un malestar, una rancu-
niosa decepció. Nosaltres, a la seva edat, 
sentíem l'inconformisme guiats per una fe. 
Res de tal en les joventuts d'avui. És com 
si tinguessin por de tornar a creure després 
del desengany sofert d'haver cregut com 
a orbs. És també com si recelessin de no 
saber-ho tot. Está d a r : els han amagat tant! 

L'atraccíó que a semblant estat d'esperit 
pot presentar el messianisme, el qual, dia-
íécticament, ho ofereix tot resolt, és evi-
dent. També, pero, el sentiment naciona
lista en els grups humans hispánics on el 
nacionalisme és considerat delictuós. 

A part de la veritat que pot encarrilar 
aquests esperits en pie ferment de rebel-lió, 
la revolta, per ella sola, ofereix ja un viu 
interés. En primer lloc perqué és fer prova 
de coratge, i fins d'un gran coratge el pro
testar d'un món visiblement molí mes fort 
que ells. En segon lloc perqué la rebel-lió 
ha nascut dins d'ells mateixos, sense models 
exteriors. Finalment perqué tots aquests 
filis de la protesta, son en gran part els filis 
deis privilegiáis, deis homes de la situado. 

Escoltar-los, atansar-se a parlar amb ells, 
és descobrir una font d'energia, és confir
mar una esperanza, és preveure que s'está 
acabant la nit perqué ells son ja l'alba. El 
passat els esperona el desig; desig de saber, 
d'entendre, de lugar caps. Llur recanca son 
les llacunes, tot el que els ha estat estrafet 
i falsejat. I hi ha un deix d'amarguesa o 
d'estranyesa en llur gest, com peí fossat que 
s'ha volgut cavar i per la sang que s'hi ha 
vessat i que els resta incompresa. 

És aquest reflex sá, aquesta reacció da
vant d'una contesa que ja no els afecta 
—• car la guerra civil s'acaba amb ells — 
el que m'ha mogut sovint a tractar d'esbri-
nar com ha pres peu dins d'ells la protesta, 
com es produí aquest despertar, aquest pres-
sentiment de la llum submergits com es-
taven tots ells en les tenebres. 

Tots els testimoniatges rebuts concorden 
en que els inicis brollaren del sentiment 
confús de veure com les promeses no 
corresponien a les realitats. És sempre 
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loposició entre el desig i la realitat el que 
estimula l'examen. A nosaltres pot semblar
nos arbitraria la presentació d'un món es-
quemátic i sistematitzat, on tot ha estat 
confegit segons una tendencia passional, on 
d'una banda ha estat tot condemnat i d'una 
altra tot delirantment exaltat. Així, rigoro-
sament sofisticat, lunivers presentat a les 
generacions noves, excloía la contrastado, 
tota indinació a l'análisi, i tendía a la psi-
cosi del combat: del combat com una mís
tica, com un refús a la facultat de raonar. 

La veritat oficial — la sola que podía 
circular — era que el triomf de la «cruza
da» encarnava l'auténtic esperit «nacional». 
L'objecte de la guerra civil havia estat sal
vaguardar la tradició de l'acció deis espa-
nyols desviats. La tradició era sagrada. Al-
guns homes del temps de Jovellanos preten-
gueren també foraviar-la. Fou restituida al 
solc. L'amenaca que representava per a ella 
la República del 1931, fou endegada igual-
ment. Tot havia estat, dones, reparat. Calia, 
només, prosseguir en aquesta direcció. 

Aquest era el procés prescrit per a ús de 
les noves generacions. Que hi cregueren ce-
gament ho prova llur estat actual de decep
ció. Hi cregueren molt mes encara per tal 
com se'ls convidava a construir un destí 
mitjancant llur participado. Car tot s'havia 
de refer: l'imperí, la unitat, el rang inter
nacional en tant que país preeminent. 

Tots hem sofert mes o menys certes 
mostres de la literatura inflada nascuda 
d'aquesta agitado. La buidor cjue s'ama-
gava sota el seu baladreig barroc, colpí les 
promocions mes avancades, les que tenien 
de llur infantesa records d'abans del régim 
nou. Car sorprén després d'uns anys de 
creure i de desitjar, de no constatar l'acom-
pliment de cap de les promeses. El dubte és 
el primer que indueix a raonar. I raonant, 
s'aprén a donar valor a un llibre silenciat 
descobert en uivracó de biblioteca; el rao
nar inclina a sospesar el que s'escriu o el 
que es calla en un diari, mou a parlar-ne 
amb un amic, a apreuar les reserves que 
son fetes i a enfortir el sentiment per tal 
com ja no es sent sol a desconfiar. 

L'acció d'aquests iniciats, d'aquests pri-
mer-desvetllats en plena nit, és redu'ida i 
incerta. Els factors, pero, que venen a 
eixamplar-la, no cessen de deixar-se pres-
sentir. És com un univers que es desciou i 
que sobta d'haver-lo vorejat sense adonar-
se'n. Un dia és un professor, tingut per 
esborra t i esporugui t , que convida el 
deixeble a anar a veure'l a casa. El retrat 
de Giner de los Ríos posat damunt d u n a 
taula, la revelado d'uns noms, d'uns escrits, 
de la Institució Lliure d'Ensenyanca son, 
per a l'alumne, l 'esdat d'una veritat que 
s'imposa amb una llum nova. Aleshores 
l'estudiant ho compren tot: l'engany i el 
silenci en qué es recolza. Un altre día és 
la revista entrada al país d'amagat, o la 
presencia d'un turista, al qual els estudiants 
han acudit sovint només peí sol desig 
d'informar-se. L'anada al país, pero, d'estu-
diants forasters i l'assisténcia d'estudíants 
espanyols ais centres docents de l'estranger, 
ha ampliat i accelerat no ja l'afany de sa
ber ans l'esperit de protesta, la revolta 
davant la falsedat que és avui, en la jo-
ventut espanyola, total i manifesta. 

La joventut catalana ha tingut altres ca-
mins per a prevenir a la descoberta: l'infal-
lible de la persecució de la llengua, el qual 
és el de la llibertat mentre es serveix quan 
es manté sotmesa. També el de la poblado 

obrera. Un jove advocat em deia que ha
via aprés realitats que ignorava assistint 
d'ofici uns treballadors jutjats per haver 
tornat a Barcelona procedents d'un camp 
de concentrado de Franca. Afegia que el 
mateix s'havia escaigut amb altres com-
panys seus. 

Aquesta joventut és el mes viu i l'expres-
sió mes nombrosa de l'opinió espanyola. 
És, pero, una inconeguda. ¿Qué fará quan 
entrará en acció? Cap on es decantará? 
¿Vers quina formado, quina doctrina orien
tará la seva protesta? Tot l'esdevenidor po-
lític que alguns es pensen preparar, depén 
de la seva decisió. 

R A M Ó N XURIGUERA 

Ha mort el canonge Cardó 

Ha mort a Barcelona ais setanta-quatre 
anys d'edat el canonge Caries Cardó que du-
rant molts anys estigué exiliat a París i Fri-
burg. A pesar del temps plujós que feia a 
Tliora del seu enterrament, fou acompanyat 
per un nombrós grup d'amícs. La premsa lo
cal li dedica biografíes mutilades a fi de no 
disgustar la censura. Donaran algunes dades 
que ajudaran a completar les informacions 
truncados de la premsa barcelonina actual. 
En 1921, sota la dictadura de Primo de Ri
vera, funda la revista en cátala La Páranla 
Cristiana aquells que están assabentats de 
les interioritats 'de loposició al régim de 
llavors saben que el canonge Cardó fou un 
deis seus mes aferrissats enemics, i que en-
coratjá la resistencia entre la joventut cata
lanista de l'época. Quatre anys mes tard 
fundava el diari El Malí, que es publica fins 
a la guerra civil. En aquells moments el ca
nonge Cardó ana a reunir-sc amb l'arque-
bisbc de Tarragona, cardenal Vidal i Barra
quen refugiat a Suíssa. El 1943, quan morí 
el cardenal, el canonge Cardó, que l'assistí 
fins ais darrers moments, prengué al seu 
carree l'lieréncia espiritual de l'arquebisbe 
de Tarragona. Tres anys després editava el 
llibre que tants comentaris lia ocasionat entre 
els unitaris, Histoire spirituelle des Espa-
gnes, document que s'ha fet indispensable per 
a comprendre els problemes hispánics. Se-
guint instruccions de la Santa Seu, el ca
nonge Cardó romangué exiliat fins trans-
correguts deu anys de la mort del cardenal 
Vidal í Barraquen L'Editorial Ariel, de Bar
celona, li lia publicat les obres següents: El 
cantic non, poenies religiosos; L'Evangeli 
d'avui (dos volums); Emmanuel, Estudi 
sobre Jesucrist, i El diáleg interior. 

Altres baixes 

Després de les morts recents del canonge 
Cardó i del comte de Güell, ex alcalde de 
Barcelona, hem de registrar les de l'escrip-
tor Antoni Rosich Catalán, autor de L'Es-
tranger, Proses d'estin i Tardar, i del pin
tor Rafael Padilla, conciutadá i coetani de 
Picasso, completament catalanitzat. 

Sic transit gloria mundi 

Ha mort al Penal de Burgos, complint 
condemna per delictes polítics, Joan Como-
rera; ex-conseller i diputat de Catalunya. En 
la seva agitada vida demostrá gran vocació 
política i el seu nom fou amplament conegut 
com líder del comunisme cátala durant la 
guerra provocada per l'alcament franquista. 
Heroi un dia del seu partit, caigué en des
gracia de Moscuá i entra a Espanya empés 
per qui sap les raons. El temps de presó a 
Barcelona i a Burgos, amb la salut creban-
tada, el passá en la miseria mes absoluta, 
malgrat els ajuts desinteressats del quatre 
amics fidels que li restaren. Fou molt ad-
mirat per uns i odiat pregonament per al
tres. Descansi en pau. 
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D O C T R I N A I A C C I O 
DE LA CONSCIÉNCIA NACIONAL 

La consciéncia presuposa ¡'existencia. Ho 
remarca Spengler en la seva sensacio
nal — discutida i discutible — Decaden
cia d'Occident. / afegeix que la insistencia 
amb qué es rol sovint negar una reali-
tat és la prora mes palesa que aquesta 
rea/itat exisleix. Pe/ contrari, una sildogis-
me matematic ens porta a considerar in-
existent alio que, amb massa insistencia, 
hom afirma que exisleix com una reaütal 
vira. Vexistencia es ja present ella ma-
teixa, ádhuc abans que prengui consciéncia. 

Cal anar en compte per a no caure en el 
parany de les afirmación.! que cerquen su-
port en les negacions; generalment son 
jais es, lot i que moguin sovint inasses 
inconscients aparencant una consciéncia. 
Ouan Hitler afirma que la raca «aria» és 
la base del «poblé alemany», perqué aixó 
és notoriament jais ha d'oposar al poblé 
íiri una contra-raca: la semita;, mes concre-
tament encara, la juera. El pangermanisme 

En nom del poblé 
La revista Tiempo, de la ciutat de Méxic, 

en la seva edició del 23 de juny publica una 
informado extensa sobre l'execució d'Imre 
Nagy i altres destacáis hongaresos. En re-
produím a continuació els darrers parágrafs. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CRIMEN. 
En toda Hungría se alzaban horcas y mo
rían patriotas de toda edad y condición 
— incluso niños —• bajo los piquetes de eje
cución. Ningún escritor de los que eran or
gullo del comunismo escribía en los perió
dicos del partido y en toda Europa se sepa
raban de él millares de los más prestigiosos 
militantes. El nombre de Imre Nagy se había 
inscrito en la lista de los mártires de la 
libertad y el Judas Janos Kadar y sus amos 
del Kremlin no sabían qué actitud adoptar. 
Se desconocía en qué ergástula estaban re
cluidos Nagy y su pequeño grupo de leales. 
Se dijo que habían sido trasladados a Bu
dapest, pero informes más dignos de crédito 
decían que se hallaban presos en la URSS. 

Seguramente se les quiso arrancar una 
declaración de arrepentimiento alternando 
torturas y promesas. Algunos, como el viejo 
filósofo Lukacs, hicieron acto de contrición 
y se les devolvieron la libertad y sus sinecu
ras. Nagy debió resistir las tentaciones y 
sevicias. Jruschov había condenado los crí
menes de Stalin y, en lugar de mandar al 
paredón a Kaganovich, Malenkov, Molotov, 
S he pilo v y al mariscal Zbnkov, se limitó a 
degradarlos. Tal vez sinceracente el sucesor 
de Stalin creía posible desposeer al comunis
mo de su congénita ferocidad. Su reconcilia-

de Haase está tan lluny de la recditat que 
separa Austria de Prússia, que cal inventar 
un enemic per a produir un moviment 
d'autodejensa, que hom ja aparéixer com 
un estat de consciéncia unitaria, nacional, 
sense cap existencia real; puix que la unitat 
no existeix es suplanta amb una rao d'Es-
tat i s'acul a la violencia, perqué sense 
violencia no hi podia haver Anschluss, /' el 
jamos Anschluss no jou mes que locupado 
violenta d'Austria per les tropes nazis, 
1'ensoñada de les quals hom rebé a Austria 
com un alliberament. 

El jeixisme i el nazisme coincidiré» en 
la definido de la vida com un combat, com 
una Hurta permanent, en la qual l'individu 
resta subordina! a l'Estat — Mussolini — 
o al poblé alemany — Hitler. L'Estat fei-
xista és l'enyor de la gran Roma deis Ce
san. El «poblé alemany» de Hitler és el 
record enyorat de les lluites de les tribus 
germániques contra Roma, contra els tár-
tars; i és l'esperit de revenja contra la 
Eran (a victoriosa del 1918. 

ción con Tito, la cual implicaba reconocer 
autonomía táctica e ideológica a los partidos 
hasta entonces esclavizados de Moscú, pa
recía inaugurar una nueva etapa del comu
nismo internacional. 

Pero, corno Stalin, ]ruschov es prisionero 
del engranaje dictatorial — dogma infalible, 
jefe indiscutible, obediencia absoluta a las 
consignas del Kremlin — y la política so
viética recobra su rigidez draconiana. Tito 
fué excomulgado nuevamente y Jruschov le 
reprochó como una traición al socialismo el 
asilo otorgado a Nagy. ¿Asesinar a éste y 
a sus compañeros de calvario podía poner 
fin a la corriente revisionista que otra vez 
está haciendo tambalearse la unidad preten
didamente monolítica del bolchevismo im
puesto por tanques y cañones a los pueblos 
de Europa oriental, poblados en su mayor 
parte por campesinos refractarios a la bol-
chevización y donde los trabajadores fabri
les son tratados como galeotes? 

Con la ejecución de Nagy y del Cral. Ma-
leter, la URSS vuelve a las "purgas" san
grientas de Stalin, a la deificación del dicta
dor rojo, a la violación sistemática de todas 
las normas de dignidad humana. El cadáver 
de Nagy abrirá entre Tito y la URSS un 
foso insalvable. Acabará el experimento seu-
dodemocrático de Polonia con la rendición 
de Gomulka o con su muerte en la horca. 

La premsa mexicana ha donat la noticia 
d'aquestes execucions i l'lia comentada molt 
extensament en termes similars ais de Tiem
po, el mateix els periódics independents que 
els portantveus de les diverses tendéncies 
pol ¡tiques mexicanes. 

Pero la vera consciéncia nacional no neix 
de la cohabitado de la rancúnia amb el 
despit, ni de les cogitacions pels verals de 
la historia, on es cria, com a les cores, 
ura herba que no floreix. Es el fruit de la 
propia existencia, que madura de les arrels 
ficades a la térra i de la saba que porta 
la substancia vital del nostre ésser. 

En aquesta consciéncia trobarem els vin
eles de la unió, puix que una nació és una 
comunió, o no és tal nació. Comunió és 
la participado en alió que ens és com/í. 
Si som una nació és perqué tenim quelcom 
fonamentalment comii i volem mantenir-ho 
com un patrimoni col-lecliu. 

DE LA UNIÓ CATALANA 

La política és un art de reali/a/s. Per 
ambiciosos que siguin els proposits, la po
lítica es fa d'una sola manera, que és sub-
ordinant en cada moment aquests propo
sits a les possihilitals reals. Altrament no 
arriba a ésser política i no passa de decla
mado. 

En la política espanyola son declamado 
el fur del treball, la unitat católica, i tan/es 
al/res peces de literatura extretes de l'ideari 
tradicionalista, feixisla i nazi; resta la «vo
lunta! d'imperi», que l'Estat espanyol exer-
ceix sobre les nacionalitats sotmeses a la 
seva concepció unitaria, mancat d'al tres 
possibilitats presentí i futures. 

Peí contrari, cal reconéixer que el régim 
té la ma trencada per a aprojitar les pos
sibilitats que la realita! li ofereix. Mai 
/'Esta! espanyol no havia fe! una política 
exterior tan realista, tan cínica i pragmá
tica com la que fa des del 1939 sola el 
jou i les fleixes. Tret de la Unió Soviética, 
cap Estat totaliiari no ha sabul aprojitar 
tan bé les febleses, les necessitats i els 
errors aliens com aquesta Espanya del 
«Movimiento», en l'ordre de les seres re-
lacions internacionals, mentre monté el seu 
doctrinarisme en la política interior. 

I és aquest doctrinarisme el que no li 
permet evolucionar, i que l'ha de perdre. 

Esperem que el nostre poblé sabrá apro-
fitar-se'n, perqué les bases de Punió cata
lana están, ans que en la consciéncia, en 
el subconscient deis catalans que, de Ca
talunya eslanl, esperen ésser interpretáis 
oportunament per una reu catalana. 

ANTONI-MARIA SBERT 

E DITORIAL 
FOL/RNIER 

s.A. 
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Salutació 
En deixar-se sentir per primera vegada, V E U CATALANA adreca una fra

ternal salutació a totes les publicacions catalanes del món, sigui quina siguí la 
seva tendencia política i síguín quins siguin els plans que preconitzin per tal 
d'aconseguír la Ilibertat de Catalunya. V E U CATALANA no s'alcara per a dis
cutir vananient amb els catalans; amb els catalans pretén el diáleg cordial i 
constructiu; davant deis homes liberáis d'arreu del món, exposar les necessitats 
i els problemes de Catalunya, unir-se a altres veus que en llengües diverses 
sostenen els mateixos ideáis i pugnen per l'establiment d'una justicia universal 
en régim de Ilibertat... VEU CATALANA saluda amb la mateixa cordialitat els 
periódics catalans que des de molts anys abans de la guerra divulgaven la 
paraula catalana en terres d'América, que els que, a América i a Europa, han 
sorgit després de la guerra per tal de manifestar els diversos matisos de les 
aspiracions catalanes, cadascun en el to que escau a la tendencia i a la formado 
deis seus editors. I saluda, d'una manera particular, els escriptors de llengua 
catalana residents a la Terra, que no hi teñen, avui, cap organ d'expressió. A 
tots ells, el editors de V E U CATALANA trameten una abracada germanícola i els 
ofereixen les pagines d'aquesta publicado. 
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a plantejar-se el TORNA a l ' c a u x i » ! - ^ ^ . — 

vell, el secular proble- # " / 1 / 1 I / I A I / / V S 
ma: qué ha d'ésser Espanya? * ' - ' *-* ^ - i •*'•* - * * ' k~' La resposta catalana — pot-
ser qui millor l'ha concretada és' Mara-
gall — es basa en la seva experiencia histó
rica, en el seu respecte a la diversitat 
nacional i lingüística i, ensems, a les for
mes democrátiques de govern. Catalunya, 
en els temps de la seva plenitud nacio
nal, fou una monarquía paccionada, en 
la qual la sobirania era compartida pel
la corona i per les Corts, reprcsentació 
deis estaments del país. Pero fou tam
bé una monarquía federal. La unió amb 
Aragó ja marcava aquesta característica. 

Els dos estats, sota la mateixa corona, 
mantenien una total autonomía administra
tiva, judicial i financera. I cada conques
ta o annexió representava una extensió 
d'aquest concepte federal, respectuós amb 
les característiques peculiars deis membres 
que formaven la unió: Valencia era un reg
ué independent, de fet, amb unes Corts, 
unes liéis i unes institucions no pas exactes 
a les del Principat ni a les d'Aragó; ho fou, 
ádhuc després de la unió que operava l'ac-
ció militar de Pere III, el regne de Mallor-

CATALUNYA, PAÍS ENDARRERIT 

I. Dues generacions de retard 

CADA dos per tres surten expressions ñores. Una és la de «palios insuficientment desen-
rolupals». Per parlar de Catalunya, prefereixo l'expressió relia, que din ben bé el 

que vol dir, de país retarda/. 
Catalunya, arui, és un país retardat. Ho és des ja molts anys; el seu retard sha 

accentuat en el darrer quart de segle, des del 1931 fins ara. 
La responsabilitat, és ciar, pertany al régim franquista, que ha dillat del món tota 

la Península pero que, de propina, ha sotmés Catalunya a un tráete especial — que ens 
honora pero que ens ha perjudica! també especialment. 

La culpa, pero, no és solament de Franco. La burgesia catalana, que després d'harer 
creat una industria textil forta, deixa que s'anés endarrerint i que durant la República, 
per miopía, es desenleugué complelament de tot progrés, és també responsable. 

En el món occidental d'arui — de capitalisme orienta/ i de socialisme en compta-
gotes — Catalunya és, per la sera estructura social, un país que podría progressar rapi-
dament, perqué no té el ¡re de cap problema fonamental. 

Al 1936 no existia un problema de la Ierra. No existia tampoc un problema obrer. 
Vull dir que a la injusticia jonamental de ¡'apropiado de la plusvalua peí capitalisme, 
o de la tena peí pro pie tari, no s'afegia, per exemple, la miseria sistemática de la cías se 
obrera o de ¡a pagesia, o la prohibido de la lluita sindical. Els problemes practics que, 
afortunadamen/, anaven sorginl, es podren resoldre dintre del quadre del régim social 
rigen/. 

Si el món occidental bagues pres un al/re camí — el de la transformado en lloc 
de seguir el de l'adaptado — , Catalunya hauria pogut seguir el corren! i transformarse 
sense trastorns. Una prora n'és que Veconomía catalana tío sofri gran cosa per les trans-
formacions imposades per la guerra dril. 

La guerra i les dues décades d'dillament que l'han seguida plantegen a Catalunya 
— millor dit, ais catalans — , una serie de problemes que altrament no hauríem conegut. 

L'dillament, també, ha fet que els catalans no es trobin en bones condicions per a 
cercar solucions en aquests problemes i que, de momenl almenys, no esliguin en condi
cions d'aplicar les solucions que escullin, bones o dolenles, encertades o equirocades. 

L'emigrado — concentrada en la política baixa de sostre que és la de totes les emi-
gracions que es fan i es desfan, i atrafegada amb el problema immediat d'anar tirant — , 
no sembla tampoc trobar-se en condicions de donar solucions i menys, és ciar, d'aplicar-les. 

Tard o d'hora, Catalunya haura d'enfrontarse a aquests problemes. El que els cata
lans desitgen amb mes neguit és, justament, que l'ocasió se'ls presentí avia/. Com mes 
temps passi, mes costara resoldre els problemes, mes endarrerida es trabara Catalunya, 
mes fora del món i del temps. 

El detall d'aquests problemes no es pot conéixer des de fora. I gairebé ni des de 
dins, ara, perqué la falsificado de les estadístiques i l'adulterado de la vida económica 
i social impedeixen veure les coses tal com son. 

Així tot, cal que 1'emigrado i la gent de dintre es preocupin d'aquests problemes. 
El renaixement cultural, que vindra, no podra teñir una influencia política determinan! 
si no va acompanyat d'un renaixement econbmic i no s'hi recolza. 

Si ¡'emigrado pot fer un bou serveí, arui, és el d'estudiar les línies generáis deis 
problemes de Catalunya — problemes que es poden resoldre en una pregunta: com 
posar a /o l'economía catalana amb les exigéncies de la segona rerolucíó industrial? O bé: 
com Ireure Catalunya del retard en que viu? 

No hi ha cap forca social que pugui desinleressar-se d'aqüestes qiiestions. Per con
serrar el sistema vigenl, unes; per transformar-la, altres; per adaptar-lo, algunes. . . 
Toles les f orces socials — burgesia, classe mil ja, pagesia, prole/aria/ — , han de decidirse 
a mirar de cara el fu/ur de Catalunya. 

Jo 110 cree que cada una d'aqüestes f orces pugui aportar solucions valides. Totes, pero, 
han de cercar-les. I com que la política militant és, a voltes — sobrelot a l'exili — , una 
mena d'dillament de ría estreta, potser la posició del franc tirador resulti la millor per 
emprendre l'análisi deis problemes de Catalunya en front de la segona revolució indus
trial, els problemes de la Catalunya retardada i per retire quines forces poden resoldre'l s 
i de quina manera. 

Aixó és el que intentaré fer, en una serie d'articles, no per pontificar, sino per 
llancar una pedra a la leulada de vidre de la nostra complaenca d'acostumals a creure que 
perqué Catalunya esta menys retardada que la resta de la Península, ja li tenim el peu 
al coll al nostre propi retard. 

VÍCTOR ALBA 

ques; ho foren, sota la ma
teixa corona o encapcalades 
per un altre sobirá de la fa
milia reial de Barcelona, Sar-

denya ¡ Sicilia i els ducats grecs. 
Castella, l'altra gran potencia peninsular 

medieval, tenia un altre concepte del go-
vern. El dret de conquesta, el repartiment 
de terres entre els grans senyors i les ordes 
militara, l'annexió pura i simple a la co
rona, son diametralment oposats al sistema 
federatiu — millor encara, confederal de 
la Unió catalana-aragonesa. Les conquestes 
bél-liques, encara que siguin fetes sota un 
impuls religiós — gairebé sempre absent, 
tanmateix, de les lluites que s'escalonen 
fins al segle xv amb els reíalmes sarraíns 
d'Espanya — representen, no pas la crea-
ció de nous membres d'una lliure unió fe
derativa, ni d'un concepte idéntic de la 
responsabilitat mutua de governants i go-
vernats en 1'administrado del país, sino 
una senzilla extensió deis dominis de la 
corona, una ampliado de Castella. Els ter-
ritoris que Pere el Cruel conquería a Aragó 
i Valencia, en la Marga guerra contra el 
seu homonim el Cerimoniós, havien d'ésser 
afegits a Castella la Nova. I quan, tres 
segles mes tard, la conservado de I'organit-
zació estatal catalana esdevé una mena d'es-
cándol en la política unitaria espanyola, el 
Comte-Duc aconsella a Eelip IV de reduir 
tots els seus estats ais usos i les liéis de 
Castella. D'aquella Castella que — segons 
afirmava, ferida en les seves conviccions 
absolutistas per les reivindicacions del va
lencia Vinatea, la reina Elionor — , no 
hauria gosat d'enfrontar-se amb el seu rei, 
perqué aquest hauria degollat tots els qui 
reclamaven el respecte d'uns drets col-lec-
tius o individuáis vulnerats per la corona. 

Fou aquesta concepció unitaria i abso
luta del govern —• refermada encara amb 
l'adveniment de la dinastía deis Borbó— la 
que s'imposava a Espanya i ádhuc sembla, 
quan el despotisme iHustrat de Caries III 
¡ la seva política económica liberal obren 
unes possibilitats de renaixement mercantil 
i industrial de Catalunya, que els catalans 
s'hi avinguin i hi trobin una jeia confor
table. El reflex de la revolució ideológica 
de 1789, les guerres napoleóniques, el Ro-
manticisme, la transformado industrial, tot 
plegat contribuirá a tornar ais catalans, 
pero, amb la nostalgia de llur personalitat 
nacional i de llur cultura propia, l'ambició 
d'imposar a l'Estat al qual están junyits la 
concepció federativa i paccionada que els 
és propia i tradicional, i a l'empar de la 
qual saberen edificar un vast imperi en 
plena Edat Mitja. El federalísme república, 
el liberalisme de la burgesia, ádhuc el car-
lisme en la seva forma catalana, tendeixen, 
sovint d'una manera inconscient, a imposar 
a Espanya aquesta fórmula de convivencia. 
I el catalanisme polític que, a darreries del 
segle xix, formulará d'una manera cohe-
rent aquesta reivindicado, haurá d'heretar 
i, en certa manera, de fondre, els tres cor-
rents ideológics que caracteritzaven la vida 
política catalana d'enc.á de la guerra del 
francés. 

Tota la historia del primer tere, del nos
tre segle está feta deis esforeps que fa el 
catalanisme polític per a imposar aquesta 
concepcció i destruir l'estat unitari que s'hi 
oposa. Solidaritat Catalana, Assemblea de 
Parlamentaris, moviment pro-Autonomía, 
Galeuzca, son els noms que preñen els epi-
sodis mes marcats d'aquesta lluita. La pro
clamado de la República, per Fabril de 
1931, n'és la culminado i, sembla, la vic
toria. 

És molt fácil, avui, de trobar que els 
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GLOSSARl D'AFERS INTERNACIONALS 
Per FAVENCIUS 

LA IMPORTANCIA DEL TEMA 

Per a cada especialista, el seu rain és el de mes relleu i mes abast. És costum que 
el primer dia del curs es dediqui a encarir la transcendencia de l'estudi. ¿Seria la polí
tica internacional el mes indispensable en un polític? I, no obstant, molts agosarats han 
volgut guiar sense saber un borrall de geografía ni d'história ni de la situado i volum 
de les torces i de les idees-forces contemporánies. 

J.t no som ais temps deis compartiments estancáis ni en aqueils en que una guerra 
a Sebastopol era una riquesa per al nostre país. La primera guerra mundial encara fou 
un negoci per ais neutrals aprofitats. Pero avui les grans guerres ja son un mal negoci 
per a tothom. Ádhuc Tactual guerra lanada ¡ sorda, la guerra freda, arruina les eco-
nomies nacionals. Si no existís la pelillosa tensió, les mestresses de casa no es queixarien 
tant deis preus deis queviures. Serien mes assequibles els Iloguers, els vestits, els servéis 
socials. És l'argument palpable per a fer entenore la importancia que per a cada perso
na i per a cada poblé teñen els afers de la política internacional i deis llígams estrets 
amb la nacional. 

En el segle de la velocítat, cada dia es fa mes petit el nostre món. Un esdeveni-
ment en qualsevol racó, polític o económic o científic, retruny per tot arreu. Ja no és 
possible l'aíllament inconscient o altívol. No es manté ni la Muralla de Xina ni la de 
Ferro. La solidaritat és ineludible en el benestar o en la dissort. Potser mes que la llibtr 
tat, la seguretat deis pobles és indivisible. 

Sembla que la situado internacional sense fesomia hagi substituít la forc.a del 
Destí, inexorable. L'home es sent desarmat i impotent davant una aparenta de fatalitat 
que arrossega vides i hisendes vers l'abís d'un xuclador indefugible. L'angoixa existen-
cialista tem per la fi de l'aventura humana. Nogensmenys, l'home europeu ha triomfat 
sempre perqué ha sabut plantar cara a les disfresses del Destí. L'esséncia de l'heroisme 
és apeldar a la voluntat quan els ídols fallen. No es dona per vencut ni davant la in
cógnita de l'esdevenir de la civilització en el cas d'una guerra atómica. L'home sap, en 
el sagrari de la seva consciéncia, que, com diu el mot final de La República de Plato, 
Deu és innoccnt. 

TOCANT DE PEUS A TERRA 

Deis afers internacionals en parla tothom perqué a tothom afecten. En els cellers 
i tot del nostre poblé, pescadors i pagesos discutien de si puja el rus o baixa el ianqui, 
com parlaven segles enrera de si pujava el ture o baixava el francés. Teñen la intuido 
que les condiciones internacionals determinen les nacionals. No s'equivoquen. Sense la 
puixanc/i deis corrents totalitaris ni sois s'hauria produi't la contrarevolució a les terres 
ibériques. Si avui s'hi aguanta és per estar precáriament encavallada en l'equilibri ines
table de forces internacionals adverses. 

Entre les moltes llicons indubtables de la historia hi ha la de que pervenen conse-
qüéncies formidables d'encertar o no amics i viaranys en la política internacional d'un 
poblé. Car, si hi ha una veritat indiscutible és que, prácticament, ni una nació ni un 
home no poden anar sois peí món. Cosa que oblida la República a casa nostra. 

Convé, dones, fixar una política internacional per a Catalunya. Basada en la infor
mado mes completa i objetiva possible del que, d'important per a nosaltres, passa al món. 
Malgrat que els catalans ens trobem sense aixopluc sota el firmament, sense un Estat 
— subjecte de política internacional — que sigui nostre, podem teñir una visió i una 
orientado — i hem de tenir-les — que ens permetin marcar el rumb propi. Junt amb les 
naus que sokjuin el nostre mar i en harmonía amb els nostres ¡nteressos cabdals. 

EL PUNT ACTUAL 

És evident que l'época d'aparició d'aquest glossari és de gran malestar, inquietud 
i tensió internacionals. Perdura i s'allarga perillosament una situado que voreja la catás
trofe. Deia l'Avi Maciá, Primer President de Catalunya, que per esbrinar la política d'un 
Estat el millor era escandallar el seu pressupost. Dones, els pressupostos son de guerra, 
tant a Llevant com a Ponent. 

La diplomacia pensa en l'alleujament mitjancant una conferencia de Caps d'Estat, 
els de les grans potencies, els del bloc Occidental i el de la URSS. Pero fins aquesta pro
posta se la Uancen com arma de propaganda. 

És de mal averany que subsisteixi el problema de la reunificació d'Alemanya. I que 
la guerra freda mantingui les fogueres del Liban, Indonesia, Xipre i l'Algéria. 

Per rao de la proximitat de l'epicentre, interessen extraordináriament a Catalunya 
els esdeveniments de Franga ¿En qué poden afavorir els seus resultats la nostra causa 
de llibertat? Serán un nou obstacle? Aquest aspecte no preocupa Walter Lippmann, 
potser el mes assenyat i preparat deis glossadors internacionals que coneixem. Pero d'aixó, 
precisament, ens n'hem d'ocupar els catalans. 

homes del 1931 traíen Catalunya o es feien 
culpables d'alló que, alegrement, hom ba-
teja de «genocidí». És mes fácil encara, 
sense ni prendre's la molestia de llegir-lo, 
de bescantar 1'Estatuí de Catalunya, o de 
titilar d'anticatalana la Constitució repu
blicana. Obres com son d'uns homes i d'un 
moment, quin dubte hi ha que teñen uns 
detectes i que poden i han d'ésser supera-
des? Pero és difícil negar que en elles, 
per primera vegada d'engá de segles, s'obria 
pas en l'organització política d'Espanya la 
concepció catalana del govern: el pacte, la 
democracia, el respecte a les personalitats 
nacionals i a les cultures que no son cas-
tel lañes. 

Precisament per aixó vingué la guerra 
civil i precisament per aixó una de les 
primeres preocupacions deis vencedors fou 
de destruir l'organització autonómica i els 
primers intents d'organització federativa 
— i no diguem ja liberal, perqué les dues 
coses van indissolublement juntes — d'Es
panya. La concepció castellana i absoluta 
de 1'Estat tornava a imposar-se per la for-
C.a de les armes, com en temps de Felip V. 
Aquesta victoria, per duradora que sigui, 
no será eterna. I un dia o altre es tor
nará a plantejar el problema de l'organit
zació de l'estat espanyol. Els problemcs 
- els vells problemes que hom ha volgut 
suprimir— tornaran a prendre acuítat i la 
fórmula castellana haurá demostrat abasta-
ment la seva incapacitat per a resoldre'ls. 
Catalunya haurá de proposar, novament, la 
seva fórmula. No depén pas d'ella, és dar, 
que sigui adoptada. Ni d'ella ni, exdusi-
vamení, deis altres pobles cspanyols. La 
conjuntura internacional pot ajudar-la; el 
federalisme europeu pot donar-li un marc 
favorable. Esperem-ho, pero no ens en 
refiera massa. Alió que ens cal fer, en can-
vi, i ja des d'ara, és afirmar que la nostra 
fórmula, que el nostre camí, son els únics 
que poden donar a la vella entitat esta
tal que és Espanya un equilibri, una pau i 
una grandesa. 

RAFAEL TASIS 

Cap a la Federado 
Europea 

I A TENDENCIA a la Federado Europea 
_j no és un moviment purament ideoló-

gic. En la práctica, en el camp económic 
s'han constitu'it organismes i están en vi
gor tractats que son un embrió de la Fe
derado. Entre altres passos s'ha donat el del 
Mercat Comú Europeu i es discuteix la 
Zona de Comerc. Lliure, mes amplia i una 
cosa bastant diferent. La diferencia entre 
la Zona de Comerc, Lliure i el Mercat 
Comú consisteix en qué la primera repre
sentada un acord que eximiría de drets 
de duana el comerc. entre els paísos que 
integressin la zona, pero deixaria cada 
membre en llibertat d'acció quant a la seva 
política aranzelária amb altres paísos, men-
tre que el Mercat Comú Europeu és una 
associació de tipus mes rígid, que estableix 
una mateíxa tarifa aranzelária per a tots 
els articles importáis de paísos que no per-
tanyin a la unió duanera del Mercat Comú. 

La proposició de crear a Europa una 
Zona de Comerc, Lliure va sorgir d'una 
decisió deis sis paísos membres de la Man-
comunitat Europea del Carbó i l'Acer 
— Franca, Italia, República Federal Ale-
manya, Luxemburg, Bélgica i Paísos Bai-
xos — per tal d'establir un mercat comú 

europeu, el tret principal del qual fos la 
unió duanera. El fracás de la Comunitat 
Europea de Defensa del 1954 va revelar 
que calia una altra actitud per a reforcar 
el moviment cap a la Unió Europea i en 
una conferencia celebrada a Messina a 
Fabril del 1955, els sis paísos van decidir 
cooperar a l'establiment d'un mercat euro
peu comú i general per a tota mena d'arti-
cles — una cosa semblant a la que ja exis
tia per al carbó i Facer— i crear també 

un consorci europeu d'energia atómica 
(l'EURATOM). 

La decisió fou seguida d'intents de con
vertir-la immediatament en realitat. Es va 
formar un grup d'experts sota la presiden
cia de M. Spaak per tal d'examinar la 
seva viabilitat i el grup va presentar, a 
l'abril del 1956, un informe que després 
fou adoptat com base de negociacions per 
a la redacció d'un tractat. 

El Govern británic va donar el seu su-
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port a les mesures tendents a la integrado 
europea, i, amb els d'altres pai'sos europeos 
que no pertanyien a la proposada unió 
duanera, es va mostrar desitjós que lavan? 
cap a una major llibertat de comen,' a Eu
ropa afectes en el possible tots els mem-
bres de l'Organització per a la Cooperado 
Económica Europea. El Consell d'aquesta 
organizado va decidir el 19 de juliol del 
1956 crear un grup especial que s'encarre-
gués d'examinar si era práctica la propo-
sició d'establir a Europa una Zona de 
Comen; Lliure i si aquesta podría funcio
nar en relacions adequades amb la Unió 
Duanera. . 

1.'informe del grup, presentar, el 5 de 
lebrer del 1957, exposava l'opinió que la 
Zona de Comerc, Lliure era factible i podia 
ser adaptada a la Unió Duanera o Mercat 
Comú Europeu. El Consell de l'Organit
zació per a la Cooperado Económica Eu
ropea examina l'informe per tal d'estudiar 
l'acord que establís la Zona de Comerc 
Lliure. El Govern británic va considerar 
els problemes especiáis que plan te java la 
Zona de Comerc; Lliure a Europa i el 26 
de novembre del 1956, Mr. Macmillan, 
aleshores ministre de Finances de la Gran 
Dretanya, va dir a la Cambra deis Comuns 
que el Govern esteva disposat a entrar en 
negociacions, dins de l'Organització per a 
la Cooperado Económica Europea, per tal 
d'establir la Zona de Comerc Lliure. Tan-
mateix, les propostes britániques pressu-

posaven que els productes no industriáis 
quedessin completament exclosos del pía, 
sense perjudici que s'arribés a alguns con-
venis especiáis en el cas d aquells palsos 
que mes depengucssin del comer? de pro
ductes agrícoles. 

La creació d'una Zona de Comerc Lliure 
oferiria, evidentment, grans avantatges per 
a Europa. Només la poblado deis sis palsos 
del Mercat Comú suma 186.000.000 de 
persones i amb la del Reialme Unit, Escan-
dinávia, Austria i Sui'ssa, donaría un mer
cat potencial de 240.000.000 de persones, 
q u a n els E s t a t s U n i t s t e ñ e n n o m é s 
180.000.000 d'habitants. El ritme de l'ex-
pansió económica europea ja és un deis 
mes rápids del món i els beneficis de la 
prodúcelo i de la distribució en gran escala 
que les grans concentracions económiques 
fan possibles donarien mes impuls al seu 
desenvolupament. 

El pía de creació d'un Mercat Comú 
preveu mesures per a 1'abolido d'aranzels 
i quotes d'importació en un termini de 
dotze a quinze anys. El que es proposa en 
termes generáis és reduir les actuáis tarifes 
a una mitjana del 1 0 % cada divuit mesos 
i també es tra<;a un esquema per tal d'abo-
lir gradualment les quotes d'importació i 
establir una tarifa exterior comuna. Els 
productes agrícoles serien objecte, també, 
de tráete especial. . . I caldria teñir en 
compte el cas de territoris d'ultramar de-
pendents del pai'sos del Mercat Comú. 

De llibres 

D O C U M E N T S 

P R O J E C T E DE B A S E S D ' U N I Ó 
La Institució de Cultura Catalana de Xile ha adrecat ais catalans 

d'arreu del món un Projecte de bases d'uni/a/ i d'acció nacional catalana amb 
el qual, segons declarado de la Institució, aquesta es proposa «aportar la 
seva contribució a l'esforg coHectiu de deslliurar la patria oprimida i bastir-
hi un ordenament jurídic fonamentat en el seny, la llibertat i la justicia». 
Per a una major difusió d'aquest document entre els catalans, el repro-
duim a continuació. 

/. Reafirmen» per a Catalunya el drel 
d'at/todelerminació en lotes les seres pro-
jeccions, internes i externes, d'acord amb el 
qual fixará sobiranament les seres Institu
ción) quan pugui manijeslar la sera volnn-
tal, sense coaccions de cap mena. 

2. Creiem indispensable que a Catalunya 
siguin garantits, col ¡ectivament i individual-
ment, els Drets de l'Home —proclamáis en 
la Declarado Universal formulada per la 
Unesco i en l'ampliado efectuada en la ma-
teixa per la Convenció' Europea deis Drets 
de l'Home — , ; l'exercici de les llibertats 
jonamentals: religiós, polílic, cultural i de 
justicia social, assegurant l'aplicado de liéis 
que don/n a tols els ciutadans accés a la 
cultura i al benestar económic. 

} . Volem bandejar d'entre els catalans 
l'esperit de guerra civil i superar els greuges 
del passat. Per a enfurtir la noslra unilat es
piritual i política, i reconstruir ¡'economía, 
consideren) cabdal el compromis d'accep/ar 
com a ferma garantía de pan i de progrés 
social, la tolerancia de les idees alienes i el 
sacrijici de tots els interessos parlicnlars a 
l'equitat i a la justicia social i, per tant, de 
subordinar a les liéis tota activitat de partil 
o de classe, i de rebu/jar tota violencia. 

4. Atesa la reiteradament demostrada in-
viabililat de la consliti/ció unitarista de Ves-
tat espanyol, que a mes atempta vita/meut 
contra Catalunya, declaren/ que, en l'actual 
periode pre-constituent, cal estructurar una 
fórmula institucional que, rectifican! definí-
tivament els errors histories i amb respecte 
absolut al dret d'aulodeterminació i a la so-
biranía de tots els pobles ibérics, els integri 
en una Comunitat ¡liurement pactada sobre 
bases que signifiquin una garantía d'esla-
bilitat, de convivencia digna i de cooperado 
decidida. 

5. En l'esmentada fórmula institucional 

s'hanra de reconéi.ver ais pobles ibérics que 
tinguin afinitats d'idioma, d'historia i de 
tradició el dret a federar-se entre si en qual-
sevol moment, per a constituir una en/i/a/ 
integran/ de la Comunitat, sempre que lliure-
men/ ho acordin entre ells. 

6. La Comunitat de pobles ibérics hau-
ria d'integrar-se al Consell d'Europa i recol-
zar les actuación) que /endeixeu a una plena 
organització deis pobles europeas. Cada un 
deis membres de la Comunitat estara fa-
cultat per a relacionarse direc/amen/ amb 
els organismes internacional) de lot ordre. 
Tots els membres de la Comunitat es com-
prome/ran a so/melre llurs diferencies a 
l'arbitratge deis Organismes Intemacionals 
corresponents; el compromis compren tam
bé el periode transttori previs/ en la base 7. 

7. En el periode iransilori previ a la 
lliure estructurado institucional de la Comu
nitat de pobles ibérics, Catalunya hauria de 
ser plenamen/ administrada pels propis ca
talans amb facultáis mai no inferiors a les 
que es/ablia ¡'Estatuí de Nuria, plebiscita! 
peí poblé cátala. 

8. Establerta una ¡orla unilat catalana a 
l'enlorn d'aquests pnnts d'acord, o d'altres 
¡onamenlalment similars, sera indispensable 
i inajornable designar un nombre de cata
lans de reconegnl prestigi patriótic i capaci-
/at, ais quals hanrien d'unirse acreditáis 
representan!) de ¡'interior de Catalunya. 
Aqnesls compalrioles lindran l'auloritzada 
missió d'establir els necessaris contactes amb 
els representants deis organismes i forces 
d'opinió deis diversos pobles ibérics per a 
tractar d'obtenir llur adhesió a aqüestes ba
ses en el que correspon, i el compromis de 
respec/ar-les absolutament quan l'estat espa
nyol es trobi en periode conslituent en sortir 
del régim actual o de qualsevol que, per im-
posició, el substitueixí. 

El Club del IJ/bre Caíala, de Méxic, ha 
edita/ Pels camins d'Utopia, un non ¡libre de 
f. Soler Vidal, autor de Pere Fages / ínter et-
sant investigador de la parltdpació catalana 
en ¡a descoberta i colonització d'Amérna. 
En Pels camins d'Utopia, ¡'autor explica la 
intervenció deis catalans en ¡'aventura /ca
nana en qué Elienne Cabe! va embarcar 
mis centenar) d'entnsiasies revolucionaris. 
Com fons / anlecedents d'aque/xa participa
do de la qual Soler Vidal dona dadei 
/nédi/ei o poc conegudes — , l"obra s'inicia 
amb una descr/pció social i política de Ca
talunya en ¡época de ¡aventura, destrípelo 
que sitúa el lector per a comprendre ¡a in-
gen/tila! d'nns inconformistes pintorescos i 
poc incomodes per ais governs del día. Des
taca en la narrado ¡'actitud enérgica, digna 
i plena de seny de Joan Rov/ra, el primer 
representan/ caíala en la dissorlada aventu
ra, la seva rebel-lió contra la irresponsabili-
tat i el desordre. la qual cosa sembla ser 
l'objeclíu cabdal del ¡libre. Pels camins 
d'Utopia ha esta! heüament il-lustrat per Jo-
sep Narro. 

Editorial Xaloc, de Méxic, prepara l'edidú 
del segon volum de Qnaranta anys d'advo-
cal, d'Amadeu Hurtado. Fl periode descrit 
en aquest volum va del 1917 al 1930. Si bé 
una bona part de l'obra és dedicada a des-
criure l'ambient professional — la qual cosa 
és ja dedui'da del títol — , en general les 
memóries d'Amadeu Hurtado resulten ser 
una historia política crítica del seu temps, 
interessant particularment per dues raons: 
per l'aportació de dades desconegudes del pi'i-
blic en general i pels judiéis, sobre fets i 
personatges coneguts, d'un borne de la seva 
categoría intel-lectual. La serenitat amb qué 
Amadeu Hurtado exposa les seves opinions 
els dona un valor particular. En cap mo
ment Fautor no dissimula la seva posició 
política personal en els fets que evoca i el 
lector té la impressió que quan jutja els 
amics i els adversaris tracta de fer-ho d'una 
manera objectiva; ho fa, evidentment, d'una 
manera lúcida i aguda — rarament sarcás
toca — . Resulten interessants, sobretot, els 
capítols en qué es tracta de la ¡ntervenció 
catalana en la premsa peninsular. 

Un deis darrers ¡libres de la Biblioteca 
Selecta, de Barcelona, és Llibre d'Eivissa, de 
María Villangómez, un de¡s mes destacáis 
escriptors de les Ules, sorgit després de la 
guerra i conegut principalment per la seva 
obra poética. En aquest nou llibre, Villan
gómez mostra estimables condición! de pro
sista descripliu i d'assagis/a critic, dotat 
d'una bona capadla! de sintesi, la qual íi 
ha permés donar en la primera part de 
l'obra una visió histórica, geográfica i espi
ritual d'Eivissa, molí interessant per al lec
tor curios que desitja enriquir els seus co-
neixements sobre els Paisas de IJengua Ca
talana. La segona i ¡a tercera part del Llibre 
d'Eivissa son una antología, respeclivament, 
de la poesía i de la prosa eirissenques, ra-
luosa aportado a la literatura catalana. 

La novel-la premiada amb el Fastenrath 
ais darrers Jocs Floráis de la Llengua Ca
talana, L'Araceli Bru, d'Odó Hurtado, ha 
estat publicada a Méxic per ¡"Editorial Xa
loc. En aquesta obra — com s'ha dit —• Odó 
Hurtado confirma les excel-lents dots de 
narrador demostrades en Unes quantes dones, 
el llibre de contes publicat fa tres anys per 
la mateixa editorial. L'Araceli Bru no és 
una narrado en la qual Fautor es lliuri a 
Fart per l'art, sínó que constituiex un retrat, 
fet amb traeos vigorosos, d'un sector de la • 
societat barcelonína; és un valuós testímo-
niatge d'un aspecte de la vida catalana; ¡ 
peí realisme — només de tant en tant sua-
vitzat amb un lleuger sentimentalisme — de 
Fautor, una contribució a una de les missions 
básiques de la nostra literatura: la de fer 
conéixer els catalans ais catalans. 

U. 
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Informado diversa 
* La supressió deis drets civils a Espanya, 
a la vegada que les greus mesures repressives 
adoptades contra els vaguistes, lian incitat 
la Confederado Internacional d'Organitza-
cions Sindicáis Lliures a trametre un tele
grama de protesta al general Franco. La 
mateixa organització sindical ha elevat una 
altra protesta a les Nacions Unides i a la 
O.I.T. sobre la violado deis drets humans 
i ohrers sota el régim franquista. 

* En el curs de la seva onzena reunió, que 
tingué lloc a Brussel-les, el sots-comité de la 
C.I.O.S.L. ha aprovat un manifest, la part 
essencial del qual propugna per: 1. Im
plantado a Espanya d'un govern provisional 
sense matís polític, representatiu de totes les 
torces democrátiques i antitotalitáries, que 
garanteixi al poblé l'exercici de les seves 
llibertats fonamentals i que prepari, en el 
menor temps possible, el camí per a unes 
eleccions lliures: 2. Derogado immediata 
de la legislado que empara els desacreditáis 
sindicáis falangistes i reinstaurado de la sin
dicado Iliure, sense interferéncies en la seva 
actuado, del govern ni deis patrons. 3. Es-
tabliment del dret d'associació i l'exercici de 
totes les llibertats individuáis: í. Allibera-
ment i amnistía per a tots els presos polítics; 
retorn deis exiliats que ho desitgin, rehabili
tado i compensado a tots aquells que indi
vidual o col-lectivament sofriren pérdues, a 
causa de persecució política, en els seus béns, 
ingressos i drets socials. En altres apartats 
el manifest es refereix a la renovado de 
l economía, millorament de les condiciona 
de vida deis obrers industriáis i agrícoles, un 
vast programa de reforma agraria i un ajut 
internacional en gran escala, financer i téc-
nic, per a portar a cap el foment de la in
dustria i de l'agricultura. 
* Segons refereix el corresponsal a Madrid 
del New York Times, un industrial cátala 
del ram textil li ha manifestat, en referir-se 
a les causes de les passades vagues: «Un 
obrer especialitzat cobra 80 pessetes diáries, 
pero solament la carn li costa 50 pessetes la 
lliura. El 80 per cent del que guanya ho ne-
cessita per al seu sosteniment i el de la seva 
familia, i els preus segueixen en augment. 
Nosaltres, els industriáis, no podem obtenir 
(licencies per a la importado de matéries 
primes ni per a maquinaria; no podem des-
fer-nos del personal sobrer ni recluir el cost 
de fabricado i per tant no ens és possible 
augmentar els salaris.» 
* El discurs del general Franco, en obrir-se 
la sisena legislatura de les Cortes, referent 
a la successió del seu régim i la promulga
d o d'una nova llei de l'Estat, ha merescut 
diversos comentaris a la premsa estrangera. 
El Daily Telegraph de Londres din que «la 
llei promulgada peí general Franco tracta 
d'acontentar tant els monárquics com els 
del partit de Falange. Ais primers els diu 
que Espanya és legalment una monarquía i 
per ais segons deixa assentat que el monarca 
eventual, sigui quin siguí, haurá de prestar 
jurament de lleialtat ais principís del partit. 
Afegí, a mes, que cal aixó per a protegir-se 
contra la possibilitat que la desacreditada 
banda de polítics a l'estranger tracti d'utilit-
zar el període de transmissió cap a la mo
narquía com un trampolí que els menaria 
"ais sistemes ja gastats deis quals afortuna-
dament ens hem desempellegat"». Le Atonde, 
de París, per la seva part, diu: «Els qui ha-
guessin cregut per un instant que el general 
Franco podía portar a cap a les Cortes un 
cop d'Estat contra si mateix — citem els ter
mes emprats per La Vanguardia Española 
de Barcelona — hauran sofert una desil-lu-
sió. El cauteles discurs pronunciat peí Cau
dillo davant una sala plena d'incondicionals, 
no deixa de teñir interés, si bé, en realitat, 
no ha fet mes que repetir la doctrina ela
borada des de fa molt de temps. Li hauria 
estat difícil al general Franco dir amb major 
claredat que tracta d'exercir, amb carácter 
vitalici, els poders que li havien estat ator-
gats per velis decrets i. . . la llei del 1957.» 

* A Baiona s'ha reunit la Comissió d'Infor-
mació i d'Estudis, rccentment constituida 
peí Consell Consultiu Base per a despatxar 
els assumptes corrents i examinar la situado 
política actual. S'escoltá amb gran interés 
l'informe del senyor Goitia sobre les activi-
tats de la Comissió de Cultura constituida 
en virtut de les recomanadons del Congrés 
Mundial Base i la Comissió queda informa
da de la comunicació del president del Go
vern base en relació ais seus darrers acords. 
* La Tribune des Nations, de París, en una 
crónica del seu corresponsal a Madrid es re
fereix a les rcaccions deis católics davant el 
régim franquista amb aquests parágrafs: 
«Des de fa algún temps, els católics, desit-
josos de portar a la realitat una política so
cial enquadrada en la democracia, s'han 
agrupat en un moviment el nom provisional 
del qual és el de F.L.P. (Frente de Libera
ción Popular). Compta amb clergues com-
prensius i joves intel-lectuals i té, com punt 
de partida, les "Hermandades Obreras". No 
pretén ésser un grup confessional, sino estar 
obert a totes les opinions i s'inspira, en certa 
manera, en el moviment d'alliberació del po
blé francés. El seu grup universitari, la "Nue
va Izquierda Universitaria", actúa considera-
blement a Madrid i Barcelona. Per altra part, 
l"'Agrupacíón de los Católicos Independien
tes" ha publicat un llarg document en el 
qual es manifesta contra el régim des del 
punt de vista estrictament ortodox.» 
* El Socialista de Tolosa de Llenguadoc ha 
publicat una informado tramesa des de Ma
drid per un jove socialista que assistí a la 
conferencia donada a la Facultat de Dret 
per Manuel Giménez Fernández, ex-ministre 
de la República i catedrátic de la Facultat de 
Dret de Sevilla. La conferencia, que es titula 
Cristianismo y política social, és considerada 
per l'órgan socialista com «un acto político 
de gran importancia». 
* La revista Momento de Caracas recorda 
que al final de la guerra civil Franco devia 
a Hitler mes de 1.000 milions de mares i a 
Mussolini 17.000 milions de lires. 
* A iniciativa de l'Ajuntament de Palma de 
Mallorca i el Govern alemany de Bonn, ha 
estat comentada l'edició crítica de l'obra 
llatína de Ramón Llull, que constará de 
trenta volums, els quals apareíxeran en quin-
ze anys, al ritme de ¿los per any. Alemanya 
contribuirá amb 200.000 pessetes anuals. 
* Les instaldacions portuáries de Tarragona 
van a ser millorades amb l'adquisició de set 
grues eléctriques de sis tones i un nou dock-. 
* A l'Ajuntament de Barcelona ha estat pre-
sentat eí projecte de l'arquitecte Bosch Ay-
merich de l'edifici monumental, amb un cost 
de 400 milions de pessetes, que hauria d'ocu-
par la totalitat del triangle format a la placa 
de Catalunya i els carrers de Pelai i Vergara. 
Al mateix temps ha estat dipositada una 

fianva de 60 milions de pessetes, feta efecti
va peí Banc Comtal, com garantía de la sol
vencia del grup financer que sha constituí! 
per a fer front a la realització del projecte. 
En l'esmentat grup figuren l'ex-ministre De-
metri Carceller, l'ex-alcalde i ex-ambaixador 
Miquel Mateu Pía, el comte d'Argillo, presi
dent del Banc de Madrid i consogre del ge
neral Franco; Francesc Ráfols, Jaume Semir, 
Olano Barandiarán, Noguer Sunyol i Molins 
Figueras. 

Opressió 
En el llibre Revolució i Conlrarevolució 

a Hongria, de H. Dewar i D. Norman 
(edició de la Unió Socialista de l'Europa 
Central i Oriental, 489, del carrer Oxford 
a Londres) es troben les declaracions de 
Kadar fetes el 17 de novembre, quan trac-
tava d'acabar la vaga: «Cedirem el mono-
poli del partit; volem un sistema de diversos 
partits ¡ eleccions netes i honrades. Sabem 
que no és cosa fácil, perqué el govern deis 
treballadors pot ésser destruit tant amb les 
bales com amb el vots. Hem de reconéixer 
que podem ésser completament derrotats a 
les eleccions, pero anirem a la lluita electoral 
perqué el partit Comunista tindrá la forca 
per guanyar un cop mes la confianza deis 
treballadors.» Pero després de la conquesta 
de Budapest peí russos, una setmana des
prés, deia el mateix Kadar: «Cada treha-
ilador, en lloc d'entretenír-se a redactar i 
gargotejar peticions, el que ha de fer és tor
nar de seguida al treball amh totes les seves 
energíes.» 

En el mateix llibret trobem unes interes-
sants paraules del vell escriptor comunista 
hangares Gyula Hay: «Ens créiem els escrip-
tors que constituíem l'avantguarda en la 
lluita per la llibertat. Se suposava que jo era 
un guia de la joventut, pero en realitat la 
joventut es convertí en el meu guia. Jo do-
nava respostes idcológiques interminables a 
totes les preguntes. Sospitava que els meus 
joves oients lio trobaven tot buít i avorridor 
¿Potser seríem els vells els que anésim equi-
vocats i que siguin els joves els que ho en-
certin?» 

* 

El vell porta al jove l'avantatge de ¡'expe
riencia, a candido que hagi estat capac de 
recollir-ne, i encara conservar, la joventut 
de l'anima. 

* 

La llei d'una comunitat liberal empara el 
dissident. Pero es bandeja ell mateix qui no 
respecta les liéis de la comuna decencia. I 
una de les primeres liéis és la de la toleran
cia. 

L L N 
EN CÁTALA 

JOAN SALES: huerta gloria. 
Premi Joanot Martorell 1955. Barce
lona, 335 pp., tela, $ 30.00. 

L'éxode del 1939 vi si per un deis mes 
destacáis novel-lisies catalans. 

ODÓ HURTADO: L'Araceli fíru. 
Premi Fastenrath 1957. 180 pp., $ 20.00. 

L. NICOI.AU D'OLWER: Caliu. Records de 
tu estrés i atuics. 
244 pp., 16 láms. fora del text, $ 30.00. 

J. SOLER VIDAL: Veis catnins d'Utopia. 
112 pp., amb il-lustracions de Narro, 
f 12.00. 

R A M Ó N TURRÓ: Didlegs sobre coses 
d'Art i de Ciencia. 
Estudis preliminars del Dr. August Pi 
Sunyer i Dr. J. Puche. Edició limitada 
i numerada, 76 pp., $ 20.00. 

RAMÓN FABREGAT "DIFUSORA DEL 

R E S 
EN CASTELLA 

FRANCISCO TARAZONA: Sangre en el 

cielo. 
Méxic, Costa-Amic, 1958, 316 pp., il-
lustrat, $ 25. 

L'aviació republicana en la guerra 
1936-39. 

RAFAEL BORJA: Liquidación del colo
nialismo en América (Surge una nue
va Nación en el Caribe). 
Méxic, Editorial Azteca, 1958, 133 pp., 
tela, 112.00. 

JORGE MÉNDEZ I.: Cuarenta años des
pués. 

Prólcg de Rodrigo García Treviño. Mé
xic, 1958, 239 pp., $ 10.00. 

Examen de quaranta anys de régim 
soviétic. 

LLIBRE". Ap. 10319. México 1, D. F. 
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8 V E U C A T A L A N A 

U^tkSSSSíS. Deis Paños de Llengua Catalana 
gua Catalana no és cosa nova. 
En el ressorgiment nacional cátala, aquesta I, possiblement — no el conec prou — , el 
fita ja s'apunta; i el retrobament, en la co- procés valencia segueix aqueixa mateixa 

questa 
i'apunta; i el retrobament, en la co

munitat nacional catalana, es perfila clara-
ment en els poetes i literats de totes les 
nostres terres, principalment en els ma-
llorquins. 

Pero aquest retrobament és solament li-
terari. Eora de l'antic Principar, fins ais 
nostres dies, li manca l'altra evolució; l'evo-
lució cap a la decisió i l'actuació política. 
D'aquesta manera veiem que és a Cata
lunya on es forja un ideari polític, i on, 
per tant, es formula la ideología naciona-
litária. 

Aixó té una explicació. Catalunya, l'antic 
Principal, és la térra catalana que econó-
micament és mes evolucionada; té un des-
envolupament industrial, el que la que el 
sentiment nacional, a mes de la tradició 
i el renaixement literari, trobi un basament, 
1'económic, que empeny de forma decisiva 
la idea de la nacionalitat. 

A Mallorca, per exemple, la idea na
cional, la d'un retrobament amb Catalunya, 
es manté en certs cercles de tipus literari 
i, en una evolució mes tardada, en els nu-
clis d'homes liberáis i democrátics. En 
certa manera, el principi de renaixement té 
bases religioses i tradicionalistes. 

Igualment aquest procés és el d'Eívissa. 

evolució. Pero en el valencia hi ha un fet 
nou que ve a donar-l¡ una característica 
especial: al País Valencia pren una gran 
empenta el desenvolupament industrial. I 
per aixó mateix els diferents interessos eco-
nómics el fan entrar en contradicció amb 
l'Estat Espanyol que, a pesar de l'I. N. I., i 
potser per causa de la seva mateixa existen
cia, entra en conflicte amb els interessos 
económics d'acjuest país. 

A Mallorca, les dites jerarquies socials, 
económicament, van lligades ais interessos 
deis grups polítics centralistes que dominen 
l'Estat Espanyol. El cas de don Antoni 
Maura n'és un exemple. I el mateix cen-
tralisme provincial, donat des de Madrid, 
els Higa raes enllá. 

A Eivissa I'evolució és diferent. Terra 
d'una gran tradició liberal que ve des deis 
temps de Jaume I i on sobretot en el se-
gle xix pren de nou forca el retrobament 
nacional cátala, sorgeix, conjuntament 
amb una evolució literaria, en un eivissen-
quisme que a mes de valorar el propi de 
la térra, manté, en els plans polític i econó-
mic, un enfrontament amb el centralisme 
provincia que comana des de Palma de 
Mallorca. 

QUINA MENA D'UN 10 ? 

ENTRE els exiliats catalans es parla molt d'unió, pero qui mes qui menys no deixa 
de blasmar les activitats i les actituds deis altres; i, sovint, de considerar-Íes incom

patibles amb les própies. En una de les reunions de taula rodona en qué es va discutir 
el treball de Doménec Guansé Cataluña en el ruedo hispánico ja vaig observar que 
molts deis qui parlen d'unió voldrien que aquesta es fes imposant la propia posició. 
Mentre predomini aqueixa actitud, tot el que es fací per a la unió no passará del 
passatemps de les converses i ni tan sois podrá dir-se que arribi ais bons desigs. En 
general els exiliats defensen tenacment les posicions respectives sense aturar-se a refle
xionar si, després de divuit anys d'exili, a causa deis canvis ^produits al món, caldria 
revisar-les; sense reflexionar si aqueixes posicions s'adiuen amb la realitat, amb les possi-
bilitats o simplement amb el sentit comú. I les defensen fins al mes petit detall. . . (Hi 
ha excepcions, perqué també veiem qui mostra una alegre despreocupado en qüestions 
de detall i fins i tot en qüestions de cert volum, en els seus esforcos per mantenir una 
imaginaria figura de líder que mai ningú no ha reconegut.) 

Aspirar a una unió política molt estreta és una ¡Musió irrealizable a tot arreu, 
pero ho és particularment entre gent com els catalans. La unitat política l'hem vista 
només imposada — no pas realitzada — en els régims totalitaris i ja en coneixem els 
resultats. No és per aquest camí que plauria ais catalans veure solucionats els problemes 
nacionals i socials de Catalunya. Els catalans adherits a organitzacions de disciplina 
catalana i els simples simpatitzants de les seves tendéncies aspiren cjue aqueixos proble
mes siguin resolts en un régim de llibertat; i la llibertat pressuposa comprensió i tole
rancia, les quals rarament es veuen en les discussions entre els catalans exiliats a Méxic. 

Em sembla lógic — i Uoable— que qui estigui raonablement convencut de la jus-
tesa de la seva posició política s'hi mantingui fidel i no faci concessions per a una unió 
política en la qual es confonguessin tots els interessos. I per tant em semblen il-lusóries 
Íes aspiracions, mes aparents que reals, a una estreta unió de catalans. La unió em sembla 
convenient i factible, per a una acció circumstancial, basada en els punts de coincidencia, 
que entre els catalanistes son considerables. . . Pero sense pretendre que ningú renuncií 
a una posició honestamente sentida. 

A mes del tema de la unió, entre els exiliats es discuteixen molt els plans d'acció. 
I cada grup té el seu. En les circumstáncies presents, resulta un xic fantasiós compro-
metre's a plans molt concrets, en els quals a vegades sembla comptar-se amb el control 
deis esdeveniments, amb la possibüitat d'ajustar-los en aquells plans; sobretot resulta 
fantasiós — o ingenu— perqué la majoria d'aquests plans son tracats amb una menta-
litat del 1936, com si res no hagués passat, d'aleshores enea, ni a Catalunya ni al món. 
En pensar en les possibles sortides de Catalunya de la situado actual per establir-hi un 
régim normal, cal considerar no solament cjue la forca política de Catalunya es troba 
al país i no a l'exili, sino que aqueixa forca, eventualment, ni és físicament la que 
existia al 1936 ni és lógic esperar que tingui, deis problemes del país, la mateixa visió 
que, amb diversos matisos, en tinguessin, al 1936, els avui exiliats: és una altra gene
rado i son unes altres circumstáncies. Cree, per tant, que en qualsevol pía d'unió entre 
catalans cal deixar una gran marge ais esdeveniments i a les forces imprevisibles. Tot i 
així ja em sembla prou difícil arribar a una entesa en la qual es conciliín els nombrosos 
matisos que a tots ens plau tant de cultivar i de defensar. 

VlCENC RIERA LLORCA 

Eivissa és una víctima do
ble del centralisme de l'Estat 
espanyol. Per un costat perd 

la seva mes gran, aleshores, font de riquesa 
que foren les salines preses pels espanyols, 
l'any 1717, com a cástig per haver pres 
partit amb les altres terres catalanes pels 
Áustries. Per l'altre, del centralisme que 
he vingut anomenant provincial. 

Posteriorment, I'evolució eivissenca, en 
la nieva generado, pren un pie'sentit po
lític. El retrobament nacional va Higat a 
un moviment democrátic, en el polític, i, en 
l'económic, a una Iluita desigual contra la 
preponderancia i el caciquisme d'en Match. 

Pero ni un ni altre retrobament no es 
podrien comprendre sense el moviment 
nacional al Principat. Aquesta térra cata
lana dona el camí no sois en alió nacional, 
sino en les Iluites polítiques i socials. 

Aquests fets son quelcom que han de 
teñir en compre els catalans. Nosaltres, ca
talans de les altres terres, busejuem en el 
retrobament de la comunitat nacional deis 
Pai'sos de Llengua Catalana una mena de 
suport per a encarrilar-nos en el camí del 
progrés i de la democracia. No és sois un 
retrobament en el sentimentalisme que pren 
formes literáries i d'apreci al que és nostre. 
És també, i essencialment, un dcsig de mi-
llorament social i d'humanitarisme que en 
dos segles i rnig el centralisme espanyol ha 
estat incapac de donar-nos. 

En altres paraules, el nostre nacionalis
mo cátala té un contingut polític, social i 
económic que no podem deixar perqué és 
consubstancial a les nostres Iluites i a la 
riostra tradició; a tota la nostra vida i a 
tota la nostra historia. 

Que pensin els catalans de l'antic Prin
cipat que si l'Estat espanyol hagués sabut 
donar-nos aixó, el retrobament nacional cá
tala hauria estat molt mes difícil; que avui 
no seríem mes que uns espanyols amb folk
lore, quelcom així com els del sud de 
Franca es consideren francesos. 

El camí nacional, del forjament d'una 
nacionalitat, és essencialment un camí de 
desenvolupament democrátic. I nosaltres 
estem en aquest camí enfront del totalita-
risme de l'Estat espanyol. Per a nosaltres, 
la bandera nacional catalana, la del retro
bament en la comunitat nacional deis Pai'sos 
de Llengua Catalana, és, básicament, la de 
la nostra llibertat com a homes i com a 
pobles. 1 Iligat amb ella, amb la llibertat 
i la democracia, el desig de viure millor, 
sense caciquismes polítics ni económics, per 
un pie desenvolupament económic per i 
millor viure i per un millor esdevenidor. 

JOAN ANTONI PALERM VICH 

Éxit de l'Esbart Dansaire 
El ditimenge 29 de juny es presenta al 

Palatt de Beíles Arts de Méxic, sota el pa-
tronafge de l'INBA i de l'Orjeó Cátala, un 
«Festival de dansa catalana». Cal remarcar 
la direcció exigent i encertada del mestre 
Ignasi Ribera, i mereix elogis l'actuació deis 
vint-i-sel dansaires. deis quals, si s'hagués 
de destacar algú, caldria esmentar Marga-
rida Carbó i Josep Ribera. Mereix igualment 
elogis el mestre N. Costa Horts, per la seva 
direcció de ¡'orquestra de Belles Arts i per 
l'orquestració de les danses. També Magda
lena Ürsnl, ajudant del mestre; A. Artís-
Gener (Ttsner), escenógraf; Antonia C. de 
Salvat, que coopera valuosament en els as-
saigs, i, per la seva activitat en l'organitza-
ció, Vrancesc Farreras Duran, Francesc Sal
vat i Joan Potan. Les nostres felicitación.! a 
tots ells i a tots els qui no mencionan i que 
contribniren a léxit del ¡estival. 

Editorial I'ourníer, S. A., Arquitectura 29, Copilco-Universidad, México 20, D. F. 
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