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E L RESSENTIMENT deis catalans per la 
prohibició de l'ús de la llengua en l'en-

senyament i altres funcions que li son pro-
pies resulta atenuat, en molts casos — en 
massa casos —•, per una resignació derivada 
de la créenla que aquella prohibició no té 
res d'excepcional i que és corrent que els 
pobles minoritaris en siguin victimes. Aixó 
no és cert. Al VIII Congrés de les Comu-
nitats Nacionals Europees celebrat a Inns-
bruck el mes de juny passat, es van exposar 
els llibres de text usats a les escoles de Men
gües minoritáries a diversos estats europeus: 
n'hi havia en unes trenta-cinc Uengües par-
lades a tretze estats en els quals la majoria 
deis habitants parlen un altre idioma. Cada 
llengua tenia el seu stand; l'hi tenia, també, 
el cátala; pero al stand del cátala no hi 
havia cap llibre, naturalment; només uns 
rétols que en italiá, francés, anglés i ale-
many informaven ais visitants: «El cátala. 
és la llengua de sis milions de persones. El 
seu ensenyament i el seu ús están prohibits 
peí Govern espanyol a totes les escoles i a 
tots els centres educatius del Pa'isos Cata
lans.» I recordem que la BBC de Londres 
radia programes en gal-lés, gaéldic escocés 
i manx, llengües cjue, a mes de l'anglés, 
son parlades al Reialme Unit. Totes tres 
modestes en comparado amb l'anglés, no 
sois son usades lliurement ais pa'isos ais 
quals pertanyen i no son menyspreades a 
Anglaterra, sino acollides i honorades a la 
radiodifusora de Londres, mentre a Barce
lona, al cor de Catalunya, el cátala, no sois 
és menyspreat per les autoritats del régim, 
sino perseguit. 

En els actuáis governants d'Espanya per
dura l'afany de domini espiritual que acom-
panyava la cobdícia deis conquistadores i 
que els feia arribar a extrems tan absurds 
com els de batejar en massa els indígenes 
americans, sense ni haver-los instruít en
cara en la religió católica ni que els supo-
sats conversos tinguessin idea del carácter 
de la cerimónia en la qual participaven. Ja 
va haver sacerdots que van condemnar as-
prament aquelles practiques, fis possible 
que també ara hi hagi entre la intelligent-
zia castellana qui condemni aqueix afany 
de domini cultural i espiritual ¿Quina su-
perioritat ha demostrat Castella sobre els 
altres pobles de la península per a vo-
ler imposar-se'ls culturalment i espiritual? 
Mentre a Innsbruck es denunciava la perse-
cució de la llengua catalana, a l'Exposició 
Internacional de Brussel-les, en la qual un 
gran nombre de pa'isos han mostrat els pro-
gressos que han fet en els darrers temps en 
la ciencia i en la tecnologia, el régim fran
quista feia passar a Espanya la humiliació 
que un gec de torero i unes danses folkló-
riques representessin la cultura espanyola. 
La veritat és que en una exposició com la 
de Brussel-les, Espanya no hi tenia res a 
fer i una abstenció discreta hauria fet mes 

AL MATEIX temps que ciutadans de Catalunya ens sentim ciutadans del món. 
i La interdependencia deis pobles és avui ineludible i les pretensions a l'isola-

ment son una niciesa. No hi ha cap país al món, ni entre els mes poderosos, que es 
pugui considerar autosuficient i es pugui permetre una vida nacional en la qual 
pugui prescindir deis recursos d'altres paísos i en la qual no repercuteixin, en grau 
mes o menys perceptible, els moviments polítics aliens. Per aixó arreu del món 
els pobles tendeixen a l'agrupament, atractiu en alguns casos per afinitats polítiques 
i requerit en altres casos per raons d'unes economies que es complementen. Cons-
cients d'aqueixa tendencia i conscients, sobretot, de les causes que la determinen, 
els esdeveniments mundials no ens poden ser indiferents; en aqueixos esdeveniments 
es forma, avui, el destí del nostre país, encara que el régim de govern que pateix li 
imposi un isolament parcial. La sort de Catalunya está lligada a la sort d'Europa 
— com ho está la sort de tots els pa'isos de la seva zona geográfica — i per aixó 
seguim amb interés la formació d'una nova Europa en la qual sembla que han de 
consolidar-se els nostres ideáis de llibertat, justicia social i federació. 

Volem la llibertat perqué sense llibertat l'home no pot viure dignament; ni 
com a individu, mancat de llibertat personal, ni com a membre d'un poblé amb ca-
racterístiques nacionals, si en aquest poblé li és suprimida la llibertat nacional. I la 
volem per a nosaltres, catalans, i també per a tots els homes del món. Per dues 
raons; per sentit de solidaritat humana i per a assegurar millor la llibertat nostra. 
Catalunya no podría ser un país lliure ni els catalans homes lliures en un món en 
el qual els pobles i els homes estessin esclavitzats. I quan nosaltres parlem de lliber
tat, usem aquest mot en el seu sentit gramatical, que coincideix amb el sentit que 
té, clássicament, en el llenguatge polític de la nostra formació. No fem jocs mala-
bars amb la paraula llibertat. Fins aquest segle, les tiranies ho eren obertament, no 
disfressaven el seu carácter i no hi havia equívocs en el mot llibertat; en el món 
d'avui, hi ha tiranía que s'imposa en nom del poblé, opressió que pren el nom de 
llibertat. No serem nosaltres qui ens deixarem caure en aquest parany i compadim 
cordialment els qui en son victimes. 

Aspirem a la justicia social perqué la consideren! indispensable per tal que la 
llibertat sigui efectiva. La civilització occidental tendeix rápidament a la justicia 
social. En part per pressions polítiques, en part per imposició deis progressos técnics. 
En el món occidental, oposar-se avui a la justicia social resulta una niciesa tan gran 
com entossudir-se a l'isolament nacional. Les grans desigualtats socials, la miseria 
de les multituds, son perjudicials per a tothom. En algún temps la riquesa i el be-
nestar relatiu d'uns pocs estaven condicionats a la pobresa de la majoria. Avui la 
pobresa no convé ni ais que la pateixen ni ais que n'estan lliures. L'economia mo
derna no necessita l'explotació humana. Aqueixa explotació está condemnada a des-
aparéixer i confiem que aviat será un anacronisme. Els paísos que s'aferrin a mante-
nir-la, ja sigui en nom d'una classe manifestament opressora, ja sigui en nom de 
I'estat, ja sigui irónicament en nom de la mateixa classe explotada, quedaran fora 
del temps i fatalment hauran d'adaptar-se a l'época, que exigeix llibertat i justicia 
social. 

Desitgem veure el nostre país integrat un dia en una federació europea que 
s'está gestant, perqué creiem que aqueixa federació — en la qual tard o d'hora s'hau-
ran d'agrupar tots els pa'isos de la nostra zona geográfica— pot donar satisfacció 
a molts deis nostres problemes nacionals. Europa és avui un gresol d'on pot sortir 
una organització democrática en la qual sigui efectiva la convivencia fraternal deis 
pobles, basada en la llibertat deis individus i de les nacions. I perqué hi tenim fe, 
ens sentim ciutadans del món al mateix temps que ciutadans de Catalunya. 

bé al país que aqueixa prui'ja de fer els 
gegants. Malgrat la seva indigencia cultu
ral, l'Espanya franquista té la pretensió 
d'absorbir culturalment Catalunya, de fer 
perdre al nostre país les seves caracterís-
tiques nacionals —• entre ells la mes visible: 
la llengua — . 

Els pobles d'una cultura i d'una econo
mía superiors no perden esforcps en fina-
litats d'aquesta mena. Fins i tot en els casos 
de dominar políticament pobles mes febles, 
en respecten la llengua i els costums; el 
seu domini té un altre carácter. Només 
I'estat espanyol, mancat d'empreses que 
exigeixen un vigor que no té, s'entreté en 
una obra que fins i tot en el cas de reeixir 
no li proporcionarla cap grandesa. 

Catalunya ha demostrat generado darrera 
generació la seva voluntat de conservar les 

seves característiques culturáis i Espanya ha 
demostrat a bastament la seva incapacitat 
per a absorbir-la, per a incorporar-la a una 
cultura uniforme peninsular. En la pugna 
lamentable no hi perd solament Catalunya 
—• fóra una puerilitat creure-ho — ; el des-
content d'uns i altres és causa d'un estat 
d'anormalitat permanent, perjudicial per a 
tots. Si un dia els régims delirants que tan 
sovint pateix Espanya poden ser substitu'its 
per un régim realista, amb visió crua deis 
fets, aqueix régim s'adonará deis perjudi-
cis que causen a Espanya els esforcps per 
desfigurar Catalunya. Nosaltres no estem 
disposats a deixar perdre la personalitat na
cional de Catalunya; ells sabrán quin pro-
fit treuen de la seva tossuderia a voler-la 
fer desaparéixer. 

VICENC; RIERA LLORCA 
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POSSIBLES PUNTS D'ACORD 
D IALOGAR, sense reserves ni fatxende-

ries, és mes que convenient; és ne-
cessari per a tots. 

Un punt d'acord és que la nostra patria 
és Catalunya. «La meva patria és l'idioma 
que parlo.» Definido que, si per ais cas
tellans no val, ais catalans ens ve com 
l'anell al dit. 

Quan es parla de 1 lengua catalana, d'art, 
de literatura, de costums i tradicions cata
lanes, sé del que es parla. Quan es parla 
de 1 lengua i literatura, de costums i tra
dicions espanyoles, també ho sé; es parla, 
generalment, de l'Espánya castellana i jo 
no m'hi sentó compres. Tot el mes, al-
ludit. 

El segon punt és que l'Estat unitari 
espanyol ha resultat per ais catalans un 
constant escamoteig, i per ais castellans un 
error. Cal una rectificació histórica, i aquest 
és el punt neurálgic, a causa de la resis
tencia que oposen la majoria deis castellans 
a la rectificació i per la manca d'acord en
tre els catalans. 

No es tracta d'hipotecar el futur de 
Catalunya, perqué els nostres acords son 
temporals i Catalunya és eterna; pero na
vegar entre dues aigües, com han fet so-
vint el pensament i el sentiment de Cata
lunya, només contribuirá a estimular la 
tendencia hegemónica de Castella. 

Si convé, dones, partir de la Constitució 
republicana, cal estar disposat a reformar
la d'acord amb el que sentin i pensin les 
noves generacions. El que hom pensa i 
el que succeeix a l'interior és molt mes 
important que el que es decideix a l'exili. 
Perill de redactar programes i proposar so-
lucions sense connexió amb l'interior. 
Exemple, el que va passar amb la Consti
tució de l'Havana. 

Davant del perill d'inestabilitat duna 
autonomía singular, cal capgirar el pro
blema. No hem de seguir tancats dintre de 
nosaltres mateixos. La nostra acció, per a 
ésser fecunda i poderosa, ha de projectar-
se damunt de tots els pobles que integren 
l'Estat espanyol. Hem de defensar els drets 
d'aquests pobles. Estimular el sentiment 
d'autonomia deis pa'ísos que no obliden llur 
personalitat histórica, com Valencia i les 
Balears. Ni per egoisme no ens convé con-
viure amb una Espanya que siguí com Tac
tual, l'anti-Europa. Hem de tractar, amb 
l'ajut de tots els espanyols liberáis, d'aixa-
far moral ment aquesta Espanya i estructu
rar un nou Estat que permeti el lliure des-
envolupament deis seus pobles. 
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Encastellar-se en actituds unilaterals, 
«O federació o separatismo), «o tot o 
res», etc. condueix directament a la violen
cia. El nostre objectiu cabdal ha d'ésser 
evitar sacrificis sagnants. Catalans i cas
tellans hem de conjurar-nos per a impedir 
que es reprodueixin catástrofes com les que 
hem sofert, les conseqüencies de les quals 
paga, encara, la joventut sacrificada. Ca
talunya, davant deis altres pobles d'Espa-
nya, mes que una actitud bél-lica, ha de 
mantenir una actitud JuMiana. Predicar la 
violencia des de l'exterior em sembla 
massa cómode. 

Cal convencer els espanyols que la mi-
llor terapéutica contra les tendéncies esci-
sionístes és la llibertat i la democracia. Que 
comprenguin que el preu de la seva lliber
tat individual és la llibertat de Catalunya. 

És difícil posar d'acord els polítics mi-
litants. Sense adonar-se'n els vells partíts 
democrátics s'han tornat anacrónics. La 
missió deis partits actuáis ha caducat. No 
diria el mateix del socialisme, pero el so-
cialisme cátala está en crisi. No ens inspira 
la mes mínima confianca una traduccíó 
espanyola del comunisme soviétic. Pero no 
és el problema peí que parlem, ja que no 
es tracta d'una organització catalana, sino 

E S P U 
ELS ACTES HAN D'ÉSSER 

CONSEQÜENTS 

Com a órgan jurídic normatíu, l'Estat 
ha de preocupar-se de recollir la realitat 
vital, ha de constituir-se en el receptacle 
del procés volitiu deis seus ciutadans i de 
les seves col-lectivitats, i ha d'establir, com 
a síntesi, el patró ideal de la vida en co-
mú, incloent així entre les seves obligacions 
una missió educadora. 

És evident que a mesura que els ciuta
dans i les seves col-lectivitats, emmarcats 
dintre l'Estat, tinguin una major prepa
rado i consciéncia del viure en comú, en 
será un fet conseqüent la superado de la 
síntesi ideal que oíereix l'Estat. 

Cal preveure, dones, que l'ordenament 
que reguli les funcions de l'Estat el faci 
susceptible d'adaptació gradual. Es tracta 
d'una condició essencialíssima ja que, de 
no existir tal flexibilitat, l'ordenament po
dría aparéixer com un órgan coactiu o 
podría ésser origen d'un divorci degut a 
qué l'Estat deixés d'ésser el representant 
de la societat. 

Precisament l'Estat es just if ica amb 
l'existéncia d'una societat. I una societat 
pot ésser la resultant, per afinitats espiri-
tuals i de sentiment, d'una cultura, d'un 
propósit comú; com pot ésser també a con-
seqiiéncia de fets naturals i económics que 
siguin condició o exponent d'una interde
pendencia d'individus i col-lectivitats. 

Per aixó es fa indispensable que la fun
dó específica de l'Estat no pugui desnatu
ral itzar-se i que la seva constitució orgá
nica i els seus actes obeeixin al propósit 
de mantenir l'equilibri. 

Que sobre la necessitat d'uns no pugui 
imposar-se la deis altres, que els individus 
en relació a les col-lectivitats tinguin expe
dita la seva voluntat, que les col-lectivitats 
estiguin realment autovinculades a la so
cietat, i que siguí una societat efectiva la 
que justifiqui la presencia d'un Estat. 

d'una provincia del Partit Comunista Es
panyol. 

Per entendre'ns cal d«K¡|r en ciar que 
l'alliberament de Catalunfa^d^Espanya no 
implica la revolució social. 

El que proposo és la formado d'una 
agrupado compacta integrada per tots els 
catalans de sentiments liberáis, destinada a 
ensorrar el régim actual, salvar la persona
litat de Catalunya i els drets inalienables 
de la persona humana. Una forca de tal 
naturalesa resultaría la mes potent i no 
seria aferrisadament combatuda pels grups 
margináis. El mes probable és que li do-
nessin suport directament o indirectament. 

¿Com arribar a unir elements dispersos, 
en contradicció constant, malgrat compartir 
el mateix ideal de Catalunya? 

La nova organització no és possible unir
la a l'entorn de la Generalitat. Aquesta és 
un organisme en plena vigencia constitu
cional, que viu en la Llei, pero no en la 
lealitat, i no se la pot fer funcionar perqué 
totes les investidures han caducat. En 
aqüestes circumstáncies, la Iegalitat s'inva-
lida per si mateixa. Cree que la Genera
litat hauria de mantenir-se com una reliquia 
estática i sagrada, sense mes funció que 
la de representar Catalunya. La presidencia 

R N E S 
Si per imposició, i ádhuc per abandó, 

o per desistiment o cessió obligats, uns 
individus o unes col-lectivitats anul-len la 
presencia deis altres, l'Estat perd el ca
rácter d'órgan normatiu i esdevé totalitari. 

LA DEMOCRACIA ÉS PEDAGOGÍA 

Fins ara cap altre sistema s'ha trobat 
en I'ordre sociológic que encarni millor 
que la Democracia el principi de la con
catenado, essencial en el procés de les coses 
i de les idees. Tan arrelats están els seus 
preceptes fonamentals al procés evolutiu 
de la Humanitat que d'ells arrenquen les 
bases del Dret i de la Lógica. Per aixó 
s'hi deu l'Estat normatiu que n'és una 
conseqüéncia discursiva. Cap altre régim 
és mes apropiat per permetre el desenvo-
lupament deis seus principis, cap altre 
exigeix, pero, mes sentit de responsabilitai 
i de dedicado ais seus representats. 

Com a doctrina la Democracia és un im-
peratiu ideal i la seva final itat és educadora. 
Ensenya l'home i els seus agrupaments a 
comportar-se, en relació ais altres, en la 
forma deguda a la seva propia estimado. 
És l'incentiu del seu propi desvetllament 
intel-lectual. 

Per aixó la traducció real deis seus prin
cipis és possible en la proporció en qué 
els ciutadans siguin mes cuites, mes pre-
parats, mes moráis. 

I és a la limitado i a la imperfecció 
humanes que es deu la desgraciada cir-
cumstáncia que la Democracia arribi sovint 
ais pobles abans de temps, quan encara no 
están preparats per a rebre-la; o fora de 
temps, quan es pretén que sigui la pana
cea per a una situació de vencuts, de desas
tre moral o de decadencia. 

És, dones, condició indiscutible la de 
preparar-nos' per ésser aptes en la seva 
aplicació i per saber-nos-hi moure. 

ANTONI DOT ARXER 
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hauria de recaure, naturalment, en una fi
gura de la máxima jerarquía espiritual, al 
marge d'animositats i passions polítiques. 
L'organització que proposo sois pot néixer 
per generació espontánia, fruit del desen-
gany, del convenciment que hem caigut 
en una paorosa inanitat. Marxem a la de
riva i resultem impotents a causa de la 
nostra disgregado i de viure de records 
mes que de realitats. Deis homes de bona 
voluntar, deis homes, amb investidura o 
sense, depén que es pugui crear la nova 
organització. A 1'emigrado l'espera i la 
desitja una gran majoria i és desitjada en
cara mes fervorosament a l'interior. Aques
ta organització hauria d'actuar deslligada 
de compromisos legáis, posat que si la le-
galitat existeix en el paper, els esdeveni-
ments ens n'han foragitat. 

Hi ha un Consell Nacional Cátala, a 
Méxic, que ha estat un germen d'aquesta 
organització. 

L'organització no hauria d'ésser dogmá
tica sino que li caldria esforcar-se per a 
conéixer el pensament deis catalans de 
l'interior, especialment deis intel-lectuals, 
per establir-hi relacions. No ha d'intentar 
erigir-se en rectora deis grups de l'interior, 
sino voler sincerament sincronitzar-se amb 
eüs. Es indispensable que l'interior i l'ex-
terior marxin d'acord en el pensament i 
es complementin en l'acció. 

I s'ha de dialogar ádhuc amb els adver-
saris, encara que repugni. La dignitat no 
está en el diáleg, sino en el to. 

Si Catalunya és, com es pretén, la térra 
del seny, dubto que sigui també la de la in
transigencia. 

DOMENEC GUANSÉ 

Santiago de Xile, desembre del 1957 

ATENCIÓ A LES XIFRES! 

Miseria d'un r, ;gtm 
Del número 5 de Spotlight, publicado ofi

cial de la Confederado Internacional d'Or-
ganitzacions Sindicáis Lliures (CIOSL) 
treiem la següent informado que dona sota 
el títol «Els treballadors espanyols en la 
miseria»: 

El dia 26 de marc d'enguany, el general 
franco, rejerint-se a les vagues d'Astúries, 
digné en un discurs: «Els encerts del nostre 
régim, el positiu benestar que ha donat a 
totes les classes, les millares que ha regalat 
a l'enconomia nacional, es reflecteixen en 
cada llar en una realitat tan palpable que 
tots n'hauríem d'estar satisfets. 

Hens aci la «palpable realitat», segons 
les xifres publicades peí Consell Nacional 
de l' Economía es pan y ola: els in gres sos 
anuals d'un treballador a la provincia de 
Granada son, per terme mig, de 5,613 pesse-
tes, o siguin 15,50 pessetes de jornal diari. 

Per a donar ais lectors una noció del 
poder de compra deis salaris del treballador 
espanyol direm només que el kilo de bou 
costa 60 pessetes, el de porc 70, el kilo 
d'arrós 10 pessetes, el litre de llet es ven a 
5,50, la dotzena d'ous a 33 pessetes. 

Podríem afegir que el kilo de patates, fent 
cua, costa 5 pessetes, el kilo de café 350 
pessetes. 

Una informado enviada des de San Se
bastián a El Economista dona la següent veu 
d'alarma: «Ya hemos hablado de la recesión 
en la industria de las máquinas-herramien
tas. Ahora, desgraciadamente, tenemos que 
informar que la recesión de extiende a otras 
ramas, salvo algunas excepciones. Disminu
yen los pedidos y se van suprimiendo las 
horas suplementarias. Hay parados que ofre
cen sus servicios cuando antes las empresas 
tenia dificultades para encontrar mano de 
obra. Si esta situación se produce ya en el 
curso de los meses favorables ¿qué será 
cuando empiecen los meses desfavorables?» 

E N LA DISCUSSIÓ del projecte d'Estatuí 
per a Catalunya a les Constituents, a 

jutjar per alguns discursos, alió que mes 
dramáticament pesava sobre la consciéncia 
d'alguns oradors, era la qüestió de la 
Hisenda. Es tractava de saber en quina 
proporció l'Estat espanyol consentiria a sa
crificar una part deis recursos que comp-
tava extreure de Catalunya i en quina 
quantitat Catalunya havia d'ajudar a les 
cárregues de l'Estat. Segons Miguel Maura, 
era de tanta gravetat saber si Catalunya 
tenia capacitat suficient per a assegurar la 
recaptació de les contribucions directes per 
compte de l'Estat, que si es feia malament 
«se enajenaba todo el porvenir de la Ha
cienda española». Martínez de Velasco, 
deis agraris, defensava el mateix criteri: 
«La cesión de los impuestos directos supo
ne una abdicación casi total, completa, de 
la soberanía del Estado.» El cas era, pero, 
que segons l'Estatut de Nuria, quedava as-
segurada l'aportació de Catalunya a les 
cárregues generáis de l'Estat en una pro
porció molt superior al terme mig d'Es-
panya, en reservar a l'Estat les contribu
cions indirectes, els rendiments de les 
propietats i els drets de l'Estat que aquest 
no li transferís, els beneficis deis monopolis 
i els arbitris per servéis retribuíts. Era un 
criteri géneros perqué es basava en la su-
posició que essent Catalunya mes rica que 
el terme mig d'Espanya havia de pagar 
un percentatge superior al terme mig que 
resultes per capitació. L'Estatut de Nuria 
fou redactat abans que la Constitució de la 
República i com que aquesta no arriba 
ni a República federal, sino solament fe-
derable pero unitaria, fou un element mes 
que a Madrid pogueren usar per a retallar 
el capítol dedicat a la Hisenda de la Ge-
neralitat. 

Posats en aquest terreny, alió que calia 
assegurar era, per part deis unitaris, que 
Catalunya contribuís mes enllá del terme 
mig que li correspongués pagar, i l'Estat 
correspondre en un percentatge inferior a 
aquell a qué Catalunya tingues dret. Era 
un criteri perfectament monárquic perqué 
al darrer pressupost de la monarquía, men-
tre l'Estat espanyol obtenía de Catalunya 
375 milions de pessetes, en xifres rodones, 
quan en relació ais habitants (11%) so
lament n'hauria d'haver recaptat 219, les 
despeses aplicades a Catalunya foren de 
69 milions i mig, quan l'Estat hauria d'ha
ver despés, sempre en relació ais habi
tants (11%), 138 milions i mig. El canví 
de régim no aconseguí, en aquest aspecte, 
canviar la mentalitat deis polítics, o de la 
majoria deis polítics espanyols. El tráete 
discriminatori per a Catalunya fou ben pa
lés. El pressupost total de despeses de la 
República per a 1933, per exemple, fou 
de pessetes 4 711 169 000. D'aquestes afec
taren els departaments ministerials relacio
náis amb el traspás de servéis a la Genera-
litat, 2 078 480 000. En relació al nombre 
d'habitants, Catalunya hauria hagut d'apor-
tar el 12.1 per cent d'aqueixa suma, o sigui 
només pessetes 251 496 000, pero n'aportá 
408 716 000, o sigui el 19.6 per cent. Si 
ens prenem la molestia de desglosar del 
pressupost general el que pogués corres
pondre a un capítol determinat, per al cas 
Obres Publiques, veurem que el 1933 foren 
assignats a Catalunya 39 658 000 de pesse
tes mentre que en realitat corresponia as-
signar-Ii'n 105 139 000, en el cas d'haver-
li assígnat el mateix percentatge que a les 

altres regions. Pero el tráete és mes irritant 
en les quantitats que s'assignaren a les 
Juntes d'Obres de ports. Mentre amb un 
pressupost de 87 700 000 de pessetes al 
capítol de Ports, s'assignaven 300 000 i 
900 000 pessetes ais de Barcelona i Tarra
gona, respectivament, al de Sevilla se li 
assignaven vuit milions, al de Bilbao quatre 
i quantitats superiors ais dos milions a deu 
o dotze altres ports no catalans o balcars. 
(A l'any 1930 la recaptació de totes les 
duanes marítimes d'Espanya assol! uns 
430 milions, deis quals 179 340 807 i 
4 114 681 correspongueren a les duanes de 
Barcelona i Tarragona, respectivament, o 
sigui, que aqüestes dues soles duanes ma
rítimes de Catalunya absorbiren el 42.60 
per cent del total recaptat per les duanes 
marítimes de la resta de l'estat espanyol en 
el mateix període.) 

És un fet evident, dones, que ni la mo
narquía ni les Corts Constituents de la 
República procuraren cedir a Catalunya els 
reairsos que estiguessin en proporció amb 
les seves necessitats económiques potser 
perqué suposaven, i no deixaria de ser un 
argument subjecte a certes reserves, que el 
desenvolupament económic de Catalunya es 
trobava molt per damunt del terme mig 
d'Espanya i per tant consideressin que po
día defensar-se i evolucionar sense cedir-li 
recursos en la mateixa proporció que al 
conjunt de l'Estat espanyol. No deixaria 
d'influir, també, sobre el seu ánim, el fet 
de suposar que l'Estat ja beneficiava prou 
Catalunya amb les barreres aranzeláries. 
Pero ens preguntem qué haurien fet els 
agricultors de Castella si per Ilei d'igualtat 
haguessin desaparegut les barreres aranze
láries que difícultaven l'entrada del blat 
exótic, del sucre, etc. 

No sabem el que reserva el futur polític 
a Catalunya, pero ates el que he exposat 
i ateses les transformacions possibles que 
haurá experimentat el terme mig de la 
riquesa a altres terres no catalanes per efec-
te del tráete de favor que han rebut del 
régim actual afavorint la seva industrialit-
zació, potser cal posar una atenció especial 
en la qüestió de les xifres, en qualsevol 
solució que es pugui donar al problema 
de Catalunya. 

RAMÓN FABREGAT 
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UNA FORMIDABLE ANDANADA 
SET CAPELLANS, dos obrers, dos advocats 

i un catedrátic firmen un Estudio so
bre la situación de la iglesia en España. 
El capdavanter és Ángel Herrera, exdirec
tor á'El Debate, bisbe de Málaga, etc. 

El document s'havia de llegir al Con-
grés de l'Apostolat seglar anunciat per al 
novembre passat a l'Escorial, pero l'auto-
ritat no el va permetre. Ara 1'Informe 
corre de má en má amb el prestigi de cosa 
prohibida. 

Tant o mes que la situació de l'Església, 
el susdit estudi reflecteix la situació social, 
en el seu mes ampie sentir, d'Espanya; i 
l'análisi resulta una de les condemnacions 
mes pregonament fonamentades i lúcides 
que mai s'havien fet des d'unes posicions 
tan allunyades de les nostres. La boscallada 
és de gravetat excepcional per al régim, 
precisament per procedir del sector mes 
sólidament preparat de l'Església espanyola. 

L'efecte immediat de la lectura de l'In-
forme és fer-nos adonar una vegada mes 
que una falla ha estat el subestimar la forca 
deis sectors confessionals. Una altra obser
vado és que el millor de les dretes es troba 
a dalt, sense oblidar que les excepcions 
confirmen la regla. 

L'intent del grup de católics firmant del 
document és el d'obrir «honradament un 
camí mental en la complexa situació reli
giosa i social» d'Espanya. Situació que a 
mes de complexa, qualifiquen de confusa. 
I de bell antuvi, estampen que «en ningún 
momento hemos pensado en suprimir el 
derecho de los demás a pensar de otro 
modo, y a manifestarlo». 

Aixó ja está bé. Heus ací un punt que 
permet el diáleg. Qualifica la situació 
d'«inquietadoramente grave» i emprén 
l'atac contra el «catolicismo aburguesado», 
cora digué l'arquebisbe dv Saragossa. 
Coincideix, amb al-legacions diverses, amb 
el nostre Víctor Alba, si bé també reco-
neix que —• sobretot a la burgesia euro
pea— se 1¡ deu tot el que és bo i el que 
és dolent de les modernes societats. Cosa 
que al meu juí és clara, si mes no per 
la rao que la burgesia ha estat des de la 
seva aparició a Grecia l'únic estament que 
ha disposat de mitjans per a fer cultura i 
de gust per a utilitzar-los, en els aspectes 
polítics, científics, artístics, económics, etc. 

L'Informe acusa la burgesia espanyola 
de retardada. Parla de la «inconsciencia y 
frivolidad de su entrega, sin hondura ni 
consistencia religiosa, al disfrute bobo e 
inelegante de la paz actual, de su desen
tendimiento de todo noble afán de justi
cia social y de mejoramiento del pueblo; 
de su lujo injustificado e insultante; de 
su inmoralidad, cuyo aumento hace aumen
tar en proporción la hipocresía de su fiero 
egoísmo». 

Continua: «Hemos de señalar la angos
tura de nuestro ambiente intelectual cató
lico, del que parece haberse enseñoreado 
la mediocridad i la suspicacia, que ha ale
jado fulminantemente del campo católico 
a los dos tercios de la naciente intelectua
lidad juvenil.» 

Dedueix, aplicant la dialéctica, que «la 
estructura por venir no ha nacido aún, aun
que apunta ya por tantos horizontes. Pero 
el orden viejo se ha hecho imposible. Como 
posibilidad, diríamos, se ha hecho imposi
ble. . . Nuestra burguesía ha carecido de 
casi todas las virtudes que han caracteriza
do a la europea; en particular de la primera 
de todas, la inteligencia». 

El parágraf acaba així: «Toda la violen
cia y la desmesura que desemboca en el 
año 36 fueron, por tanto, las consecuencias 
forzosas de una inveterada situación de in

justicia cuya fermentación vinieron a apre
surar, desviar y por último enloquecer, gér
menes de determinadas doctrinas sociales e 
ingerencias políticas». 

Després de dir aixó és evident que s'im-
posava, no l'empresonament del germá del 
bisbe de Málaga, sino de tota la familia. 
ÉS imperdonable que s'oblidin la dita de 
la xiroia mare del Buscón: «Hay cosas que, 
aunque sean verdad, no se dicen», perqué 
el noi havia trencat el cap a un altre per dir 
que la seva mare era. . . una respectuosa. 

Afegeix: «La burguesía resbaló siempre 
sobre las verdaderas causas de la situación, 
sin ver en ella otra cosa que un problema 
de orden público, cuya solución podía po
nerse en manos de la Guardia civil». 

En efecte, és la solució que ádhuc il-
lustres sapastres republicans espanyols han 
propugnat per ais problemes de Catalunya. 

Afirma que la burgesia que ha sortit 
de la guerra és molt pitjor que l'anterior 
i que és l'obstacle primordial per a tot 
intent de reforma, que si Espanya s'havia 
sotmés a una tremenda intervenció quirúr
gica per a sortir de la situació, segueix amb 
el problema a dins. El vici fonamental és 
«la immobilitat». «Pensar en el cúmulo de 
barbaridades de todo género cometidas o 
consentidas con toda tranquilidad de con
ciencia y en el cúmulo todavía mayor de 
las llevadas a cabo con mala conciencia, 
pero a favor de la buena conciencia colec
tiva, es algo aterrador». 

El «breu i sumari intent de fenomeno
logía social» cerca les raons filosófiques 
de l'ESCANDOL que es presencia en l'Es-
panya oficial de voler-se identificar amb 
la causa de Déu. 

Demana una esmena, una reestructura
do total que no sigui «la estúpida burla 
de querer corregir cada día con una mano 
los males que cada día se cometen con la 
otra. . . La cuestión está en si la esta-

UNIR PER A 
LA INFLUENCIA deis prejudicis naciona-

i listes ens ha fet exagerar la importan
cia deis fets diferenciáis com a factor 
negatiu —• pensant de fer ressaltar la propia 
personalitat davant la deis altres pobles — , 
pero n'hem negligit quasi totalment el 
sentit posititu i les obligades conseqüéncies, 
tant per a la interpretado de la trajec-
tória histórica de la nostra térra com per 
a orientar una actuació política que res-
pongui al taranná de la nostra gent. 

Aixó ha passat a Catalunya com a molts 
altres paísos occidentals. A base d'una con-
fusió molt freqüent entre nació i Estat, els 
nacionalistes donen molta importancia a 
aixó de teñir un Estat com els que el món 
occidental ha conegut fará cosa d'un cen
tenar d'anys. No negarem que ha tingut 
algún avantatge per a les nacions que l'han 
pogut i sabut aprofitar; pero no era indis
pensable per a la vida i progrés de la cul
tura afectada ni, sovint, ha servit per a 
gran cosa mes que per a burocratitzar els 
paisos. Franca ens ofereix un deis exem-
ples mes eloqüents d'un Estat que, a tot 
el seu territori nacional, ha anorreat pos-
sibles fogars de cultura en benefici d'un 

blecemos nosotros o nos la establecen 
otros». 

Proposa dos passos básics: redistribució 
de la renda nacional i rebaixa deis marges 
de guany. Cal superar la mentalitat bur-
gesa i la dau está a renovar els procedi-
ments formatius: ensenyanca i educació, 
car «hay algo que hoy se nos mete a to
dos por los ojos: la deserción de los jóve
nes. . . una situación de crisis es la de nues
tra juventud de hoy». 

En la part quarta de l'Informe es diu: 
«Todo tiene que partir del convencimiento 
de que casi todas nuestras ideas resultan 
en la actualidad viejas, casi mitológicas. En 
todos los órdenes, en el político, en el eco
nómico, en el intelectual, en el social.» 
AMudeix al «resentimiento trágico de la 
vida», que no sap fer altra cosa que per
seguir homes que «sovint no han comes 
altre delicte que el de no ésser capacos 
d'aguantar-nos». I encara: «en el que va 
de segle res del que és valuós produüt a 
Espanya és católic i res del que és valuós 
católic produi't a Europa no ha estat espa-
nyol». 

La part final de l'Informe té un pará
graf tan substancial com el segiient: «No 
volem que es repeteixi la tragedia espa
nyola de germans a qui la injusticia i la 
xabacaneria. . . no pogueren descobrir 
que. . . l'estupidesa no és obligatoria, encara 
que ho sigui la humilitat.» 

Cree que tot el document constitueix 
una peca indispensable per a la deguda 
comprensió de la situació actual a Espanya 
i que fará historia. Des del nostre costat 
de la barricada l'hem de considerar com 
un esforc considerable, potser el mes serios 
fins ara, d'obrir bretxa des de dins en la 
dura estulticia que amuralla Espanya. Pot
ser ha saltat el polvorí. En tot cas, la mina 
és de perfecta enginyeria i no sabríem pas 
deixar de saludar amb tot respecte aquest 
potencial adversari que en la posició básica 
de crítica coincedeix en tantes coses amb 
la nostra. 

MANUEL GALES 

CONSTRUIR 
Estat i la seva capital-cort, a diferencia, 
per exemple, d'Alemanya, sobretot abans 
del nazisme, quan la persistencia de la 
seva organització federal reeixí a donar 
vida a tot el territori. 

L'Estat constitucional modern, disfressa 
—• i sovint «mamarratxo» — de la monar
quía absoluta, deu el seu prestigi a la re
lativa tranquiblitat que visque l'Occident 
després de la seva instauració, tranquil-
litat internacional associada a certa treva a 
1'interior deis paísos. No té res d'estrany 
que n'hágim exagerat la importancia, fins 
a l'extrem de considerar-lo com una mena 
d'institució de dret natural i, per tant, com 
a consubstancial amb la nacionalitat. Ca
talunya, la dinastía de la qual s'havia ex-
tingit ja feia segles, no va teñir el pro
blema de disfressar la seva monarquía. El 
nostre poblé no ha sentit, dones, la neces-
sitat de 1'Estat propi. Poc patriotisme? 
Seria absurd d'afirmar aixó d'un poblé que 
probablement hauria aconseguit molts 
avantatges materials si hagués estat dispo
sat a sacrificar una mica la seva personali
tat nacional. El poblé de Catalunya es va 
adonar que podia fer una pila de coses 
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III. Qui ha de fer el capitaTlSfflcfcatala? 

CATALUNYA té hurgesia, pero gairebé no té capitalisme. Vull dir que la nostra hur
gesia, per la seva mentalitat, esta encara en l'etapa de transido entre l'artesanat i el 

capitalisme; i per la seva jorca económica es troba en un periode en qué tot just comenta 
Vacumulado composta de capital i en moltes industries encara hi ha ¡'acumulado simple. 

, ¿En ¡'actual conjuntura de la Península i del món, existeixen possibilitats im mediales 
(diguem, dintre de la nostra generado, la de 1931, i la següent, la de 1946) d'establir a 
Catalunya i a la Península un régim económic que no siguí capitalista? 

La resposta sembla evident: enlloc del món no hi ha un régim que no sigui capitalista: 
o bé és el capitalisme classic en transido cap a no sabem qué, com ais Estáis Unils, o bé 
és un capitalisme socialitzant, com a Anglaterra, o bé un capitalisme d'Estat, totalitari, on 
la capitalització es ja a base de má d'obra, com a la URSS i les anomenadaes «demacra-
des popularse. No sembla lógic ni versemblant imaginar que Catalunya pugui establir el 
primer régim no capitalista del món. 

Pero, en can vi, justament perqué el nostre capitalisme tot just trenca la closca, perqué 
gairebé només tenim hurgesia, és possible que donem al capitalisme cátala del jutur imme
diat unes característiques que el facin menys perjudicial i menys lossut que els capita-
lismes clássics, menys brutal que el capitalisme d'Estat a la moda soviética. No parlem 
del tipus británic, que és producte de la conjunció d'un capitalisme de llarga tradició 
— cosa que manca al nostre — / d'un moviment laborista i d'una estabilitat democrática 
que també manquen a Catalunya. 

La majoria del poblé cátala, evidentment (com la majoria de qitalsevol poblé) no 
desitja un capitalisme a ¡'americana, subjecte a crisis i a la hipocresía de la lliure empresa, 
i menys encara un capitalisme a la soviética, que nega a la vegada la justicia social i la 
llibertat política i, sóbrelo!, la possibilitat de tota evolució. L'ideal seria, si existissin les 
condicions ohjectives per assolir-lo, un capitalisme socialitzant, a l'anglesa — almenys, un 
ideal immediat — . Potser jora just afirmar que la majoria del poblé cátala no desitja cap 
mena de capitalisme. La nostra tradició moderna és, justament, tot el contrari: el desig d'es
tablir la justicia social junt amb el máxim de llibertat. Aixó no es pot aconseguir dintre 
de cat> deis régim s capitalisles. Pero hi ha graus dijeren! s en la barre ja. 

El que Catalunya pot establir, en un jutur prbxim, és un capitalisme experimental 
—• per donar-li algún nom — , que evolución!, por la jorca de les seves matetxes caracterís
tiques i de les pressions que s'exerceixin damunt d'ell, cap a l'estabilitat democrática del 
país, cap a un gran creixent de llibertat i cap a un gran decreixent d'injusticia social. 

És ciar que aixó ha de ser només una etapa de transido i que un capitalisme aixi 
(com qualsevol altra mena de capitalisme) no pot ser dejiniliu, de la mateixa manera que 
cap régim social no ho és. 

-x- • 

Podrían dir que el nostre capitalisme. perqué neix en una época en qué existeixen 
ja ¡orces de pressió considerables — el proletaria!, ¡a pagesia, la classe mitja — , / en 
qué al món hi ha una evolució general, en diferents direccions, del capitalisme classic, 
esta destina! a transformar-se i adaptar-se. Mes encara, és un capitalisme que per néixer 
necessita llevadora. 

Qui por jer aquesta paper? 
IM hurgesia? No, perqué si pogués jer-lo, ja tindriem un capitalisme sólid, que ens 

seria impossihle condicionar. En aquest sentit, és una sort per a Catalunya — tal com 
están les coses — , que la nostra hurgesia sigui tan escarransida d'esperit i tan atapetda 
d'intel-ligéncia. 

La pagesia? Enlloc del món els pagesos no han ereat una classe nova. Per definido, 
el campero! es tanca en un dos i no en surt. Si en surt, canvia de classe social. Pero la 
pagesia, sí aconsegueix la térra, determinara un desplacament de capitals i d'esforcos deis 
components de la minsa classe de terraíinents catalans, que no tindran altre lloc on anar 
que la hurgesia. No cree que hi aportin una gran empenta, pero, de totes maneres, en 
reforcaran els recursos económics. 

La classe mitja? La classe mitja ha lingut el poder, a Caialunya, duran! l'época de 
la República. No li queda temps per empényer les coses jins a la jormació d'un capitalisme 
cátala. Potser no s'adona de la necessitat de fer-ho. Potser el moviment obrer — que del 
1931 al 1936 eslava en periode ascendent-—, no li hauria permés fer-ho, tampoc. Pero 
la classe mitja, a Catalunya, és una jorca determinan!, tan importan! com el moviment 
obrer, mes importan! que la hurgesia industrial i que la hurgesia agraria. 

El proletaria!? Fins ara, el proletariat cátala havia aspira! a una Iransjormació imme
diata de la societat. No podía Militar, dones, per la jormació d'un capitalisme, sino per 
la destrucció de la hurgesia existent. Ara bé, si la classe obrera, sense renegar de les 
seves aspiracions tradiáonals, compren que per a realilzar-les, en un jutur que no és 
immediat, cal que abans es creí un capitalisme económicament sólid — perqué no es pot 
socialitzar una industria pulveritzada, fragmentada, anacrónica i deficitaria, com la ca
talana — , llavors, el proletariat estara en condicions d'empényer per la formado d'aquest 
capitalisme experimental, i la classe mitja, empesa peí proletariat, podrá prendre les me
sures que calgui per fomentar un capitalisme que sigui, en certa mesura, com convingui 
a una classe obrera i a una classe mitja ¡'aspirado Uunyana (pero no tant) de les quals 
consisteixi a substituir el capitalisme per un régim de justicia social en la llibertat. 

Quines son aquests mesures possibles? 
VÍCTOR ALBA 

sense l'Estat i, a poc a poc, ádhuc contra 
l'Estat que el destí ens havia imposat; un 
Estat forca tronat, és cert, pero Estat al 
capdavall. 

Algú podría treure d'aixó la conclusió 
que, si en comptes d'haver de lluitar amb 
la resistencia d'un Estat, haguéssim pogut 
comptar amb l'ajut d 'un Estat propi, la 
reconstrucció i progrés de la nostra cultu
ra hauria avancat molt mes rápidament. 
Pero una cultura viu sobretot de la seva 
forca interna. El miracle del ressorgiment 
nacional de Catalunya fou possible grácies 
a aquesta forca interna, sense la qual de 
res no serveix de teñir un Estat, pero 
tenint-la no ens ha d'esverar massa la re
sistencia i boicot d'un Estat opressor com 
el que patim. 

Vist l'enemic amb el qual ens les ha-
vem d'heure, no és pas massa exagerat de 
creure que difícilment ens pot oferir mes 
dificultáis que les que ens ha ofert fins 
ara. Sense menysprear-lo ni fer-nos mas
sa il-lusions sobre la valúa del nostre poblé, 
hem de convencer-nos, pero, que no és 
massa difícil de sobreposar-nos-hi, per poc 
que sapiguem treballar térra endins enfor-
tint les arrels de l'arbre sagrat. Aparent-
ment anorreada Catalunya després de la 
guerra de Successió, el poblé o pobles ais 
quals ens junyí el destí i l'Estat mes o 
menys comú no foren capaeps d'anul-lar 
la nostra voluntat nacional. N o els en man
caren les ganes, val a dir; pero donaven 
una mica la impressió que, a tot estirar, 
estaven disposats a clavar una garrotada 
— de cec, mes que res — , pero no pas a 
desprendre energies en una campanya siste
mática d'assimilació. Els hauria agradat que 
els ho haguéssim donat fet nosaltres ma-
teixos, i quan veien que, en comptes d'aixó, 
enfondíem el fet diferencial, s'enfutisma-
ven. 

Es molt difícil de jutjar la valor justa, 
el perill real d'aqueix malhumor: pensem, 
nogensmenys, que no fou obstacle per a 
arribar a la Mancomunitat primer i a la 
Generalitat després, i ádhuc ara — la fase 
mes sistemática de sembrar de sal la nostra 
térra — , la pruíja d'assimilació ha fet figa. 
Entenem-nos. Ha fet figa grácies a ells; 
caldrá veure si les generacions vinents 
reaccionaran amb el mateix sentit nacional 
que les passades. 

En gran part, será missió de la nostra 
de facilitar-los la tasca, com a nosaltres ens 
la facilitaren les generacions que ens pre-
cediren, les qui feren possible el miracle 
que Nicolau d'Olwer ha descrit a Caliu en 
una petita part, que no pot deixar d'emo
cionar profundament tots els qui l'hem 
viscuda. El destí ens ha fet difícil la pos
sibilitat de viure amb el nostre taranná. 
Poblé petit, terriblement individualista, ne-
cessitem tots els nostres elements per a 
sobreviure. Es el gran mérit de Prat de la 
Riba, d'haver-los sabut unir, i a ell es deu 
bona part del mirable del nostre ressor
giment. I ell, malgrat haver viscut a l'época 
en qué la doctrina nacionalista (-estatista) 
estava de gran moda, malgrat l'insuborna-
ble esperit nacional de qué estava posseít, 
mai no va llancar excomunions. Va pre
ferir d'atreure a la tasca de la reconstrucció 
nacional tots els elements aprofitables, i 
de neutralitzar, si mes no, els que no po-
dien aprofitar-se de cap manera, per di
verses raons. 

Avui mes que mai, la necessitat de lugar 
voluntats s'imposa. Que ningú, dones, no 
gosi barrar la porta de la patria a elements 
que no combreguin en certs programes 
—. em refereixo concretament ais progra

mes nacionalistes — que, per una banda 
caldria escatir si realment responen a la 
nostra mentalitat nacional i, per altra, no 
escau a partits de donar patents de patrio-
tisme. Per aixó cal saludar amb goig la 
posició assenyalada a V E U CATALANA de 
no pretendre que ningú renuncií a una 
posició honestament sentida. Mes que la 
unió política, que sovint s'imposa per ella 

mateixa, alió que cal és mantenir un clima 
de respecte envers tots els compatriotes 
freturosos de prestar un servei a la patria, 
tant si ens plau com si no ens plau la so-
lució que defensin. Cal construir, tant o 
mes que reconstruir, i si volem viure 
d'acord amb el nostre taranná ens cal l'es-
forc de tots. 

JOSEP ROVIRA A R M E N G O L 
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V E U C A T A L A N A 

ELS CATALANS que ens sen-
tim exiliáis a la nostra. 
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troben allunyals — hem seguit 
amb satisfácelo aqueixa tendencia a la unió 
de la qual, darrerament, ens arriben 
manifestacions freqiients; la dañera, 
molí encoratjadora, els primers Húme
dos de V E U CATALANA. Els que s'exi-
liaren per considerar insuportable el régim 

CARTA DE BARCELONA 

que ens oprimeix constitueixen una parí 
nombrosa i valuosa de la nostra pobla
do, i llurs activitats no poden ser-nos in-
diferents ais qui tenim consciéncia de 
llur nombre i de llur valúa. Durant anys 
vam observar, amb recel, com molts exi-

D O C U M E N T S 

CATALUNYA, E U Z K A D I I GALICIA 
El 18 de juliol passat, el Consell de la Col-lectivitat Catalana, de Bue

nos Aires, la Irmandade Galega i l'Euzko Abertzale Alkartasuna van signar 
i fer públie un manifest del qual reproduim a continuado les afirmacions 
que s'hi fan després d'una exposició histórica i de la situado actual. 

Primero: Ante la evidente incapacidad del 
régimen centralista que ha gobernado Espa
ña, declaramos la quiebra del Estado español. 
En consecuencia, manifestamos nuestro de
cidido propósito de continuar cooperando con 
todos nuestros esfuerzos para poner fin, lo 
antes posible, al régimen imperante y repu
diamos desde ahora cualquier forma que 
quiera sustituirlo o que solapadamente pre
tenda continuarlo al margen de la voluntad 
popular libremente expresada. 

Segundo: Inmediatamente después de la 
caida del régimen centralista y unitario, las 
Instituciones u organismos representativos de 
las nacionalidades procederán, en sus respec
tivos territorios, como únicos sujetos de De
recho público constituyente, de conformidad 
y con la intervención de las fuerzas demo
cráticas de cada pueblo. 

Tercero: Previo el reconocimiento del de
recho de autodeterminación, se estudiará, en 
un plano de igualdad con los demás pue
blos peninsulares, la creación de un orga
nismo político plurinacional y democrático 
que nos vincule a todos voluntariamente co
mo pueblos libres. 

Cuarto: Por geografía, por historia, por 
espiritualidad y por cultura, somos europeos 
y occidentales; y como tales, deseamos apor
tar a esa comunidad los bienes y los dones 
de nuestras culturas nacionales, florecidas 
con plena libertad de expresarse. También 

queremos ser europeos y occidentales en lo 
político. Queremos vivir y convivir pacifi
camente en Europa y con Europa, partici
pando y trabajando para enriquecer, como 
patrimonio común, su vida democrática, su 
progreso económico, técnico y científico y 
sus modos espirituales de respeto al hombre 
como ente anterior, superior y posterior a 
toda forma estatal, coercitiva de los dere
chos naturales. 

Quinto: Lograda así la plenitud y la li
bertad nacional de nuestros pueblos, y en 
pleno goce de los derechos, deberes y atri
butos que tal condición otorga, afirmamos, 
en virtud del derecho de autodeterminación 
de nuestras nacionalidades, nuestro deseo de 
trabajar de consuno con los demás pueblos 
peninsulares para que la justicia social, la 
prosperidad, la paz civil y civilizada, la cul
tura, la democracia y la libertad, sean para 
todos bienes abundantes de disfrute común. 

Tal es nuestra afirmación de propósitos 
lanzada desde esta libre ciudad de Buenos 
Aires en nombre de los gallegos, vascos y 
catalanes, reunidos en manifestación pública 
para proclamarlos y prometer defenderlos 
con entusiasmo, con ahinco y con fervor, de 
paso que evocamos con íntima angustia una 
de las más viles y siniestras efemérides de 
una historia a la que se debe poner punto 
final: el 18 de julio de 1936. 

GALEUZCA 

por GALICIA, Irmandade Galega: Benito Cupeiro, Manuel Ucha, C. Conles Tizano. 
por EUZKADI, Euzko Abertzale Alkartasuna (Frente Patriota Vasco): Pablo 

Archanco, José María Azaróla, Jesús de Zabala. 
por CATALUÑA, Consell de la Col lectivitat Catalana: Santiago Rubio, Pere Ce

rezo, Jauíne Vachier. 

liats. — / no sempre els mi
llón — creien ser l'eix de ¡'es-
perit polític de Catalunya i 
s'atribuí en una diré ai ó que 
només era il-lusória. Aíenlre 

ells persistien en llur il-lusió, aci es forma-
va una nova generado que els ignorava i 
que arribara a la majoria d'edat amb idees 
própies sobre els problemes de Catalunya. 

Per ais qui convivíem amb la nova ge
nerado formada a Catalunya, ens era ente-
nedora, i el nostre recel ciavant de les il-
lusions d'alguns exiliáis obela a la consta
tado que, així com la nova generado ig
norava els exiliats, els exiliáis ignoraren 
les característiques de la ñora generado. 

Darrerament el nostre recel sha anat 
esraint. La majoria el'exiliats s'adonaven 
que la poblado de Catalunya no era exac-
tament la que harten deixat l'any 1939 
i canviava la sera actitud. Reconeguda 
Texisténcia d'una generado amb idees pro-
pies, la compenetrado entre una i altra és 
no solament possible sino fácil, 

Per tal d'accelerar la compenetrado de 
les dues generacions caldria que s'intensi-
fiques una comunicado que fins ara ha 
estat insuficient, recluida a la corresponden
cia epistolar d'uns quants i a la circulado 
d'alguns exemplars de les revistes catalanes 
editades en la /liber/at de l'exili. El que 
publiquen: ací no reflecteix — el lector 
exiliat prou que deu adonar-se'n — el pen-
sament i les inquietuds deis catalans que 
viuen en l'opressió ni, per tant, les carac
terístiques de la nova generado; aqueix 
pensament i aqueixes inquietuds només 
poden reflectir-se en les publicacions lliu-
res, les de l'exili. fa fa temps que algunes 
d'aqueixes publicacions van teñir l'encert 
d'obrir les seres pagines a la col-laboració 
deis escriptors residen/s a la Terra. V E U 
CATALANA ha tingut també aqueix encert 
i a través seu els emigráis catalans podran 
copsar la situado espiritual de la Catalunya 
d'avui; i una bona distribució del periódic 
a ¡'interior ajudara a fer comprendre, ais 
catalans de la postguerra, la generado de 
la guerra, impossibilitada de manifestarse 
públicament a ¡'interior. Escau, dones, a 
V E U CATALANA com a altres interessants 
publicacions de l'exili, la missió de posar 
cara a cara dues generacions de catalans i 
fer que es coneguin i que s'entenguin. 

R A M Ó N N E B O T 

S A N T A ROSA 
M O N T E R R E Y I 
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ÉS LA DIGNIFICACIÓ 
DE LA CUINA MEXICANA 
EN UN MARC I UN AMBIENT 
D'AUSTERA ELEGANCIA 

AIRE ACONDICIONAT 

CAPACITAT: 400 PERSONES 



V E U C A T A L A N A 

A QUBST títol, L'aventure 
intel-lectuelle du xxime 

siecle, correspon a un llibre 
important, possiblement un 
deis mes importants, en el seu genere, entre 
els que han estat publicáis a Franca durant 
els sis o set anys darrers. El seu autor, R. 
M, Albérés (un nom revelador, em sembla, 
si n'excloem els accents), té ja un prestigi 
ben guanyat com a assagista i crític literari. 
D'altra banda, és un home jove (de la 
promoció deis Camus i deis Sartre) i aquest 
detall és també significatiu. 

L'obra esmentada passa en revista no 
solament les idees literáries i filosófiques, 
sino totes les tendéncies artístiques i les 
actituds humanes que han tingut vigencia 
en el món occidental a partir de les aca-
balles del segle passat fins ais nostres dies. 
Segons R. M. Albérés, la principal carac
terística del gran moviment intel-Iectual i 
moral del segle xxé és el menyspreu de 
les valors mes rellevants de les quatre cen-
túries anteriors, valors que s'arrelaven en 
les tradicions i en les ensenyances greco-
romanes. La primera víctima d'aquesta 
aventura fou l'anomenada «rao universal», 
és a dir, la confianza en el coneixement i 
en la ciencia. Els primers trets van sorgir 
de la filosofía alemanya (Kant, Schopen-
hauer, Nietszche). A Franca, els primers 
crits de guerra contra la rao van donar-los 
el crític Brunétiére — el qual proclama «la 
faillite de la sciénce» — i el filósof Bou-
troux amb la seva obra De la contingence 
des lois de la nalure. Uns anys després, dos 
pensadors de talent, l'americá William Ja
mes i el francés-jueu Bergson, consagren 
llur vida i llur obra a matar el que l'ame
ricá anomenava el «monstre inteMectua-
lisme». Rera d'ells, entonen la mateixa 
caneó Claudel, Péguy, Maritain, etc. a 
Franca; Unamuno, Ortega y Gasset i «le ca
talán» Eugenio d'Ors, a Espanya; Chester-

L'AVENTURA INTELLEC 
DEL SEGLE XX 

ton (convertit al catolicisme) i D. H. Law-
rence, a Anglaterra; Papini, d'Annunzio i 
Zanfrognini, a Italia; Spengler i Ernst 
Jünger, a Alemanya. . . Si hi afegim Ibsen, 
Maeterlinck i Tolstoi, només haurem es-
mentat els caps de brot del moviment en 
qüestió. Tots ells contribueixen a enderro-
car les bastides aixecades en nom de la 
rao i de la ciencia per tal de substituir-Íes 
amb nous altars consagrats a la Intuíció, 
a l'«Elan vital», al Misticisme. . . Paral-
lelament, destralegen així mateix la moral 
tradicional i cadascú, en dir seu, pot triar la 
vida o la forma de viure que mes li plagui. 
Així, l'«amoralisme» esdevé gairebé un 
dogma. D'altres (Maurras, Daudet) ata
quen el liberalisme i la democracia, sinó-
nims de «corrupció, de mentida, de lladro-
nici». Artísticament, no es pot salvar res 
del passat i neixen el cubisme, el vers 
lliure, el sobre-realisme. . . 

Tot aixó, naturalment — deien els mo
deras iconoclastas — no és pas fet peí goig 
de destruir sino per creure que els fruits 
del passat (rao, ciencia, moral, política, 
art) s'oposen a la felicitat humana i que, 
un cop destru'ides les velles endergues, 
arribará la parusia, el regne de Déu, Xau-
xa, etc. 

«Els primers anti-intel-lectualistes — diu 
Albérés — creien deslliurar l'home de la 
cotilla de prejudicis racionáis que l'ofega-
ven. Pero van destruir la rao sense saber 
amb qué la substituirien. L'irracional i el 
misticisme, que l'home havia utilitzat per 
alliberar-se, van girar-se contra d'ells. 
Aquesta arma de doble tal I que és la re-
volta de l'espontaneítat contra la rao, des
prés d'haver tallat els tentacies de l'intel-
lectualisme, colpejava els mateixos bracos 

ENS VOL AL SEU RAMAT 
Santiago Carrillo, fill del conegut vell so

cialista Wenceslao Carrillo, ha escrit unes 
notes per aconsellar els comunistes de Ga-
leuzca. Resulta que veu en la lluita de clas-
ses l'instrument per a anorrear el sentit na
cionalista de Catalunya, Euzkadi i Galicia. 
Diu que «la burguesía se cisca alegremente 
en la raíz nacional y en la nacionalidad 
entera cuando a sus intereses de clase con
viene». Aixó justificaría que ho fes el pro-
letariat. 

Naturalment, no retreu l'exemple d'Hon-
gria, on els interessos imperialistes del co
munisme soviétic han fet quelcom mes greu 
que alió que amb tanta precisió atribueix 
a la burgesia. 

En la página dinou, diu Santiago Carrillo 
que «defendemos el derecho de autodetermi
nación como el único camino para resolver el 
problema». Pero en predicar — com a táctica 
ei! — l'alianca amb totes les forces que s'opo
sen a la dictadura, diu que el dret a l'autode-
terminació no s'ha de posar com a condició 
previa de l'acord i afirma que cap forca 
política catalana, basca o gallega no exigeix 
avui aquesta condició previa. Aixó prova el 
mal informat que está el senyor Carrillo, 
o que li convé aparentar ignorancia. 

Diu que el proletariat ha d'arrencar la 
bandera nacional de mans de la burgesia, 
si bé «de esto a ser más nacionalista que los 
nacionalistas burgueses hay un abismo. . . 
Por este camino quisieron llevar al Partido 
en ciertas ocasiones pastores que más que ta
les, resultaron ser ovejas descarriadas». (Lle-
geixi's Comorera.) 

La metáfora potser és justa, pero a nosal-
tres, demócrates auténtics, no ens plau aixó 
deis pastores i del rebaño. És un punt. 

Teóricament, el comunisme es contradiu 
amb el nacionalisme perqué la nació no és 
lluita de classes sino coMaboració de classes 
i perqué el comunisme en el poder, a costa 
de devorar alguna classe, crea una nova clas-
se pitjor que les anteriors, com ha demos-
trat a bastament Milovan Djilas. 

Prácticament, el comunisme que es coneix 
és el soviétic, que pot ésser un capitalisme 
d'estat al serveí d'un imperialisme racial, 
com fou el tsarisme al seu temps, i que 
topa fatalment amb les nacions vei'nes, com 
ho demostra l'experiéncia trágica d'Hongria, 
Polonia, Alemanya Oriental i tots els anome-
nants satéMits. Per damunt de tot tenim el 
cas de Iugoslávia on l'imperialisme soviétic 
xoca amb l'auténtic nacionalisme comunista 
en forma que no pot deixar lloc a dubtes. 

L'esforc del senyor Santiago Carrillo és 
significatiu de qué entre els comunistes ca-
talans la consciéncia política no está massa 
tranquil-la. Aixó d'ésser manats des de Mos-
cuá a través de Madrid representa una doble 
submissió de fet que no s'avé gaire amb 
el taranná deis veritables catalans. 

Per la resta, al madrilenyíssim Carrillo 
el traeix el subconscient quan diu que a les 
«amplias masas del campesinado interior. .. 
les resulta un consuelo muy reducido poder 
hablar y escribir — cuando saben — en su 
lengua o cantar sus canciones, para lo que 
las más de las veces no les queda tiempo 
ni humor». 

S'equivoca el senyor Carrillo. Tant a Ca
talunya com fora d'ella quan les masas 
canten cancons catalanes o bailen sardanes, 
i fins quan van al fútbol, afirmen la seva 
nacionalitat. Sempre teñen temps i humor 
per a fer-ho. 

nTTJAj 4ue la sostenien. Així van 
néixer els feixismes. . .» 

Pero abans va venir la 
guerra, la guerra per la qual 

sospiraven els «poetes» de la vida he
roica, de la vida trágica, de l'acció per 
l'acció, els poetes que, peí que es veu, 
s'avorrien. Un d'ells, Péguy, moriría «he-
roicament», d'un bala al front, durant els 
primers combats de la primera guerra. Pero 
ell, rai! En els altres cal pensar, en els 
milions i milions que no l'havien llegit 
mai i que també van morir, inútilment, 
sense haver cantat mai la guerra. Amb 
tot, Péguy havia de fer escola. I els seus 
deixebles foren els Mateotti, els Saint-Exu-
péry, els Stefan George, els Krüger, els 
Giménez Caballero. . . Vingué també el 
feixisme i el comunisme i la guerra civil 
espanyola i la segona guerra mundial i, 
amb aquesta, la «joia dionisíaca» deis 
camps de concentració, de Dachau, de 
Buchenwald. . . 

No es tracta, és ciar, de cercar culpables 
ni d'exigir responsabilitats, pero sí és hora 
de constatar que de les cendres de la rao 
no va sorgir el regne de Déu, sino la follia, 
que de l'odi a la llibertat i ais defectes 
del parlamentarisme van néixer el feixisme, 
el comunisme i la resta, que sobre la tomba 
de la filosofía i de l'art tradicionals només 
hi creixen petites herbes salvatges (l'exis-
tencialisme, l'art abstráete, etc.). Menys 
mal que ja ningú no canta la vida heroica, 
la vida trágica, la guerra divina. Tothom 
— qui mes, qui menys — ha conegut la 
por i aixó marca. I son molts els qui 
s'acontentarien amb una mica de seny tra
dicional, amb una mica de llibertat política, 
amb qué la vida fos una mica mes fácil i 
certa gent una mica menys bestia. Darrera-
ment he llegit poetes que canten la vida 
arcádica («la caseta i l'hortet», en defini
tiva). Qui hi tindrá res a dir? Flaubert 
afirmava que el final de Candtde («Culti-
vons notre jardín») és la millor llicó de 
moral que es pot donar. 

Per a concloure, només diré que Fautor 
de L'aventure intel-lectuelle du xximc siecle 
no conclou o, si conclou, ho fa d'una ma
nera molt humíl — senyal de saviesa — . 
«Tot és incert — ve a dir — , tot és pre-
cari i tot és a recomendar». Perfectament, 
d'acord. 

A. BLADÉ DESUMVILA 

C~ tesis» >el 
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Av. Insurgentes 35, México, D. F. 

(Cantonada Hamburgo) 
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Vendaval, drama de guerra QLOSSARI D'AFERS INTERNACIONALES 
El 4 d'aquest mes s'ha estrena! a Méxic el 

drama Vendaval, d'Odó Hurtado, una obra ins
pirada en la nostra guerra, que a les seves in
negables qualitats literaries uneix el valor d'un 
document politic. Van destacar en la interpre
tada deis seus personatges la gran actriu del 
teatre caíala Emma Alonso de Costa i Xavier 
Massé, actor molí ben situat projessionalment a 
Méxic. Es la primera obra de teatre —de la 
qual linguem noticia— basada en la nostra 
guerra, i celebrem que Odó Hurtado hagi sabut 
donar-li el to i la solidesa que escauen al tema 
escollit. 

Informad6 diversa 
* El mestre Pau Casáis romandrá cinc mesos 
a Europa. Al seu pas per París, acompanyat 
de la seva esposa, manifestá que després del 
Festival de Prada actuará a Zermatt, Suissa, 
i anirá després a Bonn, on donará cinc reci
táis privats a la casa on va néixer Beethoven, 
amb assisténcia del canceller Adenauer. 
* El productor cinematografíe Louis Malle 
ha anunciat que en les seves realitzacions 
está Pont de lendemain, una de les figures 
mes destacades de la qual és J. de Villalon-
ga, un monárquic antifranquista, cátala d'ori-
gen, que ha publicat en francés tres obres 
sobre la guerra i la postguerra 1936-39, la 
darrera de les quals porta per títol L'heure 
dangereuse du petit matin. 
* Le Parisién Liberé ha publicat el facsímil 
d'un segell de format doble, en el qual apa-
reix el mapa de la Península Ibérica amb 
una corona reial al centre i a l'esqucrra del 
mapa el bust en perfil del comte de Barce
lona. El segell porta aqüestes inscripcions: 
«España-10 pesetas-Juan III.» El periódic ad-
verteix que el segell no es venut ais estañes 
— no calía — pero que circula com propa
ganda monárquica. 
* El periódic Azul y Blanco, de Buenos 
Aires, publica la següent noticia: «El rector 
de la Universidad de Buenos Aires, señor 
Rissiere Frondizi (hermano del presidente ar
gentino), rehusó recibir al rector de la Uni
versidad de Madrid y jefe de la misión espa
ñola enviada para asistir a la transmisión 
de mando presidencial, doctor S. Royo Villa-
nova.» 
* El Govern de la República Espanyola a 
l'exili ha protestat enérgicament contra l'exe-
cució d'Imre Nagy, Pal Maleter i altres, 
realitzada a Budapest, «después de un ilegal 
juicio — diu la declarado — y con evidente 
infracción de las promesas hechas al gobierno 
de Yugoslavia y a toda la opinión mundial». 
* En unes recents declaracions del mestre 
Pau Casáis, recollides per Josep M. Corredor 
i publicades a Le F i garó Littéraire del 12 de 
juliol, ens assabenta que ha rebut una invi
tado oficial per a prendre la paraula i tocar 
a la próxima sessió de les N N . UU., que lia 
acceptat. «Estic profundament preocupat 
— afegeix— per la gravetat de la situació 
actual i per la immensitat deis sofriments 
que podrien produir-se d'un moment a l'altre 
en el món. He decidit pronunciar una al-lo-
cució i donar un concert davant els dele-
gats de vuitanta-set estats, si bé en res no 
he canviat en la línia moral que m'he impo-
sat, perqué avui tot és secundan davant el 
perill atómic. No em faig gaires ¡Musions; 
jo no ignoro que estic sol i que no represento 
sino a mi mateix, pero desitjo fer entendre 
a les Nacions Unides la veu d'un home que 
es sent germá de tots els homes. Aprofitant 
aquesta dreumstáncia, proposaré a les Na
ciones Unides que sigui instituida una festa 
al curs de la qual, a totes les ciutats del món 
on existeixi una orquestra i una massa coral, 
sigui executat i cantat a la mateixa hora el 
final de la IX Simfonia de Beethoven. 
Aquest himne a la fraternitat, ¿us l'imagi-
neu interpretat, tots a l'una i a la mateixa 
hora, ais cinc continents per centenars de 
milers de persones? Si, tanmateix, subsisteix 
una esperanca, és l'alé vivificador de l'espe-
rit que ens la pot portar.» 

Per FAVENCIUS 

LA CONFERENCIA EN EL CIM, AVALL. Segons Tactual successor de Stalin semblava que 
si no es parlaven els grans caps d'Estat del món, en termini breu i peremptori, la catástrofe 
era imminent. 

N o s'han reunit i no ha passat res. Era fatxenderia. En lloc de reunió al cim hi ha 
hagut sessió extraordinaria a les N.U., la qual cosa vol dir que l'afer ha passat a la 
Comissió. 

Cal senyalar els viatges de Khruixtxev, de Nasser i de Dulles. El rus ana a consultar 
Mao i, segons sembla, rebé una estirada d'orelles. El xinés disputa ja ais russos la 
capdavantera del comunisme internacional. Semblant viatge hauria estat inconcebible en 
temps de Stalin. L'efecte ha estat un enduriment en les relacions amb el món occidental. 
Ais xinesos els sobra gent per a mantenir i potser no veuen amb gust que Rússia s'aturi 
sempre que li marquen l'alto. Tots els governants una mica conscients teñen com primera 
responsabilitat que el poblé llur tingui quelcom per a menjar o sostenir l'acostumat nivell 
de vida, si no poden millorar-lo. Aquest problema és paorós a Xina. Resoldre la incógnita 
per eliminació d'unitats biológiques és un procediment que en dialéctica comunista no ofereix 
objecció de principi. 

Les visites precipitades de Nasser a Moscuá i després a Belgrad son significatives. La 
primera mostra 1'enllac de la moderna Cleopatra amb la URSS, titellaire de nombrosos 
personatges cómico-trágics. La segona pot interpretar-se com desencís de Nasser i ganes 
de formar la tercera forca deis neutrals que aprofitin les diferencies entre els poderosos 
per a seguir presentant comptes, com fa també el geni d'El Pardo. El coyotaje no és res que 
s'hagi inventat a Méxic. 

Dulles tracta de concertar voluntats a Europa per tal d'apedacar els estrips causats 
arreu en l'amistat nordamericana pels excessos i defectes de la seva incomprensible política. 
Llevat que amb la seva enorme puixanca, efectiva i potencial, els Estats Units serveixen 
per a persuadir l'Inperialisme Soviétic que no és hora de llancar-se a aventures de gran 
envergadura, per la resta no demostren cap traga a utilitzar els enormes recursos de qué 
disposen en forma que reuneixi el món lliure al seu voltant. Certament no és per manca 
de generositat ni de bones intencions. És per manca de comprensió i d'intel-ligéncia. La clica 
que rodeja Eisenhower dona la impressió d'estar molt lluny de la preparado i comprensió 
deis afers i de la psicología deis pobles que teñen les cancelleries europees mes experimen-
tades. Hi ha quelcom que falla a Washington, i no ho diem pas amb satisfacció. El 
projecte per a ajut ais endarrerits pobles del Mig Orient seria magnífic si tingues carnes 
per a caminar. 

De moment, com en el famós combat entre don Quixot i el valent biscaí, les espases 
segueixen en alt i tot el que podem esperar és que duri {'impasse, Almenys fins que els 
progressos de la técnica científica donin la solució de problemes ingents com son el valor 
del petrolí i la miseria del proletariat en les regions subdesenvolupades. Els avancos en 
combustibles de fisió atómica permeten preveure que son pocs els anys que falten per a 
substituir els recursos naturals, carbó i petroli, pels forns atómics de producció d'energia. 
En cinc anys mes, Anglaterra haurá fet la seva segona revolució industrial, la de l'era 
atómica, i és de suposar que la seguirán les nacions mes ben equipades en técnica cien
tífica. Aleshores, el petroli avui indispensable a Europa, el del Mig Orient especialment, 
sel podran confitar. No será un cau de raons. Mentrestant, el nacionalisme árab, que és 
en si un factor sanitós i constructiu, haurá pogut curar-se de la xenofobia repugnant, 
que és una de les infermetats infantils del nacionalisme, i capacitará els pobles árabs que 
s'hagin pogut alliberar deis imperialismes, autóctons o veíns, per a constituir-se en elements 
útils a la civilització. 

A L'ESTIL DE CUBA. Aldo Baroni, l'ágil veterá periodista de les planes A'Excélsior, 
que maneja la ploma com una daga florentina, acaba amb la següent reflexio un deis seus 
comentaris sobre la situació internacional i els escafafalls de Nasser al pía Eisenhower d'ajut 
ais pobles árabs: 

«Es absurdo, pero el mundo actual está bajo el planeta del absurdo, de la mentira y 
de la estulticia más coprofágica que la Historia recuerde.» 

D'acord, pero amb una esmena. L'absurd ha regnat sempre en la historia de la Huma-
nitat. I malgrat tot, la Humanitat avanca. 

PROPAGANDA DE FRACASSOS. ÉS difícil de comprendre la mentalitat nordamericana 
d'anunciar a bombo i platerets el que té totes les probabilitats de fracassar, com l'intent 
de projectil vers l'órbita de Selene. Els russos no anuncien sino els éxits, aconseguits, com 
és natural, després de nombrosos assaigs realitzats secretament. El comentari popular és 
el d'un agent soviétic de menor quantia que va i ve deis Estats Units com si fos casa seva. 
El meu amic és andalús i em deia: «Estos no van a ganar ni un tute.» 

FRANCO PARLA. A Ultimas Noticias s'han publicat sota aquest títol extenses declara
cions. L'únic que recordem es que diu trobar-se bé perqué «le trae suerte» que facin correr 
que está malalt, i que els seus éxits els deu a qué és molt «huma», com el seu gran i 
malaguanyat amic Mussolini. També dedica — ara és l'hora! — quatre fástics a Hitler i fa 
constar la seva enorme admiració per Salazar, el cuate que manté Portugal en la ignominia 
i la miseria. 

ANÍS (/Vi ovit-sew^t 
ALTA 
QUALITAT 

DESTILAAT PER ASTURIANA, S. A. 
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