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PR 
Durant llarg temps he estat acumulant 

bastant material sobre el concepte de la 
nació i de la seva diferenciació de la po
blado de l'Estat. 

Aquest hobby m'ha portat a recerques 
en camps ben diversos: historia, economía, 
teología, antropología, lingüística, sociolo
gía, teoría del coneixement. . . i fins i tot 
a les matemátiques i a voler entendre la 
física cuántica. 

Voler explicar aquesta complicado seria 
un xic difícil. És difícil explicar-m'ho a 
mi mateix. Pero en tota aquesta feinada he 
tingut molts moments de veritable delecta
do intellectual, de troballes interessants i 
de coses molt curioses. 

Volent saber de l'estat peculiar deis 
joves intel-lectuals espanyols enfront del 
«problema Espanya», a darreres dates, vaig 
comprar alguns números de la revista Ín
dice. En un de ells despertá la meva curio-
sitat un article titulat La teología ante la 
ciencia moderna. En llegir-lo, per a copsar 
com aixó es plantejava a I'Espanya d'avui, 
vaig comencar-lo peí final. Autor: J. B. 
Manya, Pbro. Afirmado: «El desinterés, el 
desengaño y la aversión religiosa que va 
cundiendo, por desgracia, en nuestras ju
ventudes intelectuales». 

En llegir-lo per on normalment es deu 
llegir, peí principi, a 25 quadratins i en ti-
pus del vuit cursiva, s'hi troba una mena 
a" introdúcelo del «doctor Manya»: 

«Te ruego expreses a los amigos de Ma
drid mi agradecimiento por la deferencia 
a colaborar en catalán a la revista Índice. 
Es un gesto noble que obliga, y auténtica
mente español. Si España ha de ser unidad 
sinceramente sentida, es necesario que lo 
sea a base de esta convivencia, de esta com
prensión mutua. A pesar de ello, no he 
escrito el artículo en catalán, para eviden
ciar que no tenemos aversión al castellano 
por imperativos de un nacionalismo intran
sigente que no sentimos, sino sólo por reac
ción de justicia natural, cuando se nos im
pone, para impedirnos el uso de nuestra 
lengua.» 

Peí transcrit es pot suposar algunes co
ses: que a Espanya hi ha «unidad» i no 
convivencia; que aquella es sent com im-
posició; i que es reacciona amb nacionalis-
me i en ús del nostre idioma. 

Se'n podrien fer moltes altres, pero no 
és aquest l'objetiu d'aquestes notes. 

* 
Esprit és una revista d'un grup católic 

francés que sempre ha estat antifranquista. 
És una de les revistes franceses que val la 
pena de llegir sovint. No sois per antifran
quista, sino peí sentit huma ¡ de renovació 
que representa. 

En un número de l'any passat trobo un 
article del seu director, Jean-Marie Dome-
nach, en el qual fa referencia a un treball 
de Maurice Caveing publicat a la revista 
marxista Voies Nouvelles. 

Caveing parla de qué la classe obrera 
no está en front de la burgesia «comme 

A CATALUNYA, la consciéncia nacional es redreca espontániament. L'espiritualitat 
de l'instint catalanesc va vers una nova primavera. Hi teníem una fe infran

gibie, en aquest ressorgiment; era la nostra fe mateixa. 
Des de l'exili no s'ha fet pas gran cosa per aquesta nova renaixenca. Ens en 

planyem ben sincerament. En Francesc Maciá, quasi ell tot sol, llavors de la dictadura 
de Primo de Rivera, féu mes que, ara, tots nosaltres. Pero malgrat tot, a la Patria la 
catalanitat avanca, lentament, amb gran dificultat i vencent greus perills; pero no es 
detura. I aquest és el fet mes important per a Catalunya, des de l'any 1939. 

L'exili no ha pogut, en vint anys, trobar la manera d'acomplir la seva missió; ara 
ja no cal que la cerqui. La missió deis catalans escampats peí món és la d'ajudar 
els catalans de l'Interior; totes les altres activitats, lluny de Catalunya, son balderes; 
fins les que no son un destorb. L'esforc de l'exili que no arribi a la Patria és absolu-
tament inútil. 

No és pas que no s'hagin fet moltes provatures ben intencionades, a l'exili; ben 
cert, que s'han fet. Tan cert com que no s'ha aconseguit ni una bona realitat. Potser 
no estava al nostre abast, el realitzar el que volíem. Ens ha mancat algú, quelcom 
o una bona avinentesa. Qui ho sap? Pero és evident que s'han escolat quatre lustres 
sense una acció massissa i eficient. 

Ara ja no cal desficiejar-se en la recerca de la forma, ni del programa, ni de 
l'organisme que pot aplegar-nos i menar-nos peí bon camí; el bon cami, l'únic bon 
camí, ara, és el que duu el nostre ajut a Catalunya. És allá i per la Patria, on neces-
siten de nosaltres els nostre compatriotes. I no necessiten consells de com actuar, ni 
que els recordem la doctrina nacionalista; de tan fácil com aixó seria per a nosaltres, 
a ells no els serviría de res. El cátala que a l'Interior Uuita per Catalunya amb el 
coratge i el sacrifici que ara cal, té una consciéncia nacional prou ferma per a poder 
prescindir, absolutament, de les crosses de l'exili; dones, si no l'hi han de servir de 
res, almenys, que no l'entrebanquin. L'exili té un simbolisme que ens fa un orgull 
ben legítim, és cert; pero els que vulguin que no se'ls arni, aquest orgull, cal que el 
mantinguin viu i actiu, que l'utilitzin com un mitjá d'alliberar la Patria; altrament, 
de fet, hi renuncien. 

Ara és hora d'ajudar els catalans a Catalunya en totes les seves demostracions de 
catalanitat; les que siguin; ells escolliran, de les possibles, les mes adients. No els hem 
d'apressar sino evitar que per manca de mitjans no puguin anar de pressa; no els hem 
de dirigir, sino que puguin fer la seva voluntat. 

L'exili encara es pot reivindicar collaborant. Si s'entossudeix a fer de director, 
ni dirigirá ni es reivindicará. 

son 'contraire', son Autre Absolu, son fos-
soyeur et son ennemi. . . Les contraíres 
n'existent que dans l'unité d'une forma-
tion sociale qui est la source de leurs deter-
minations». 

Domenach escriu: «Mais si, en matiére 
de politique et de culture, le pas franchi 
est considerable, les difficultés de fond ne 
sont pas leves pour autant. Caveing le sent 
bien, qui écrit: 'Le groupement humain 
dans lequel se réalise historiquement la for-
mation sociale bourgeoise est la nation; ce 
qui revient á diré que la nation (reserve 
faite du cas des formations sociales que 
succédent au capitalisme ou au régime co
lonial — N. D. P. V. Qui subratlla és Do
menach) est une catégorie historique bour
geoise et le nationalisme un trait idéologi-
que inhérent á cette formation sociale á un 
certain stade de développement: La reserve 
est curieuse. Si la nation est ce que dit Ca
veing, on ne volt quelle peut étre la nature 
des exceptions réservées. On aimerait poser 
des questions: Qu'est la nation soviétique? 
Si elle est autre que la nation de type bour-
geois, en quoi substantiellement? Éxisterait-
il done une réalité nationale qui survit á un 
type de formation sociale qui l'a englobée, 
caractérisée? Pour quoi? Comment? II faut 
done admettre une certaine permanence de 
téalités et de sentiments par dessous les 
bouleversements des régimes, unes infras-
tructures sous l'infrastructure?» 

Domenach segueix: «Conscient qu'il 
n'atteint pas la réalité profunde de cette 
nation qu'il analyse, Caveing ajoute: 'Quel 
peut étre le sens non-bourgeois du mot? 
C'est une question qui déborde le cadre de 
cet article'. C'était pourtant la question in-
téressante, car á son propos, comme a pro-
pos de l'apparition de la tyrannie stalinien-
ne en URSS on retrouve une mise en cause 
essentielle du marxisme: oui ou non, cer
taines valeurs, certaines aliénations, certains 
comportements qualifiés bourgeois survi-
vent-ils dans des régimes qualifiés socialis-
tes? Si oui, il faut admettre que l'histoire 
expliquée par les marxistes ne rend pas 
compte de plusieurs phénoménes essentiels 
de notre époque, qu'il y a d'autres mo-
teurs, d'autres valeurs, d'autres plans d'ac-
cion, qui'l y a en particulier une histoire 
politique qui ne marche pas au méme ryth-
me ni selon la méme loi que l'histoire éco-
nomique (et pas seulement pour le temps 
de ses brefs écarts, de ees retards de la 
mentalité sur la realité, que reconnaissent 
volontiers les marxistes).» 

La cita ha estat un xic llarga, pero el que 
diuen Caeving i Domenach és prou inte-
ressant per a tothom qui es procupi del 
contingut de la nació i de la precisió del 
que es vol dir quan se'n parla. I creiem 
que valia la pena fer-la. 

J. A. PALERM VICH 



2 V E U C A T A L A N A 

El problema de la Presidencia de la Generalitat^ 
Requeriment de l'Interior 

I. SlTUACIÓ DE LA GENERAL1TAT AL 1959 

Al cap de 20 anys de dominado del fran-
quisme, la Generalitat, en les seves dues 
institucions cabdals, Patlament i Presiden
cia, representa encara a l'exili la legalitat 
catalana enderrocada per la forca. Tots els 
que han contribui't a mantenir-la mereixen 
el nostre agraíment. 

H¡ ha raons per creure que la majoria 
deis catalans patriotes continua desitjant, 
malgrat el temps transcorregut, que la Ge
neralitat exiliada no desaparegui. En efecte, 
el sol fet de la seva permanencia significa 
ais ulls de propis i estranys que Catalunya 
persisteix a voler governar-se democrática-
ment en un quadre jurídic apte al pie des-
envolupament de la seva personalitat. 

No obstant és innegable que la majoria 
del poblé cátala no té prácticament ni no
ticia de l'existéncia actual de la Generalitat 
i que una gran part deis que n'estan infor-
mats no teñen la sensació que la Generalitat 
els representi i per tant es desinteressen 
totalment de la seva actuado. 

Hi ha, dones, una crisi de la Generalitat 
que seria útil resoldre. 

II. CAUSES DE LA CRISI DE LA GENERA

LITAT 

La Generalitat ha quedat prácticament, 
si no en dret, reduída al seu President. El 
Parlament, d'on té legalment origen el po
der presidencial, fou elegit ja fa gairebé 22 
anys i de la vuitantena de diputats que el 
composaven la major part son morts i 
molts altres han renunciat moralment al 
seu mandat. A mes, el que resta de Par
lament es troba en la impossibilitat mate
rial de reunir-se. L'única funció que li que
da és, dones, la importantíssima de desig
nar el President. 

Des de fa molts anys no hi ha tampoc 
Govern de la Generalitat. És difícil dir si 
seria o no útil. Pero la seva inexistencia 
i la impossibilitat d'actuar del Parlament 
fan que recaigui sobre el President la total 
responsabilitat del manteniment del prestigi 
de les institucions i de jutjar de T actitud 
mes adequada a la salvaguarda deis inte-
ressos permanents de la nació. 

Per fer front a aquesta responsabilitat 
sense donar lloc a critiques inoportunes, 
caldria una autoritat moral indiscutida. El 
col-legi electoral minúscul que va elegir 
Tactual president, Honorable Senyor Josep 

Tarradelles, i que podría elegir els seus 
eventuals successors, per la seva exigüitat 
que el fa de representativitat discutible, no 
pot conferir sino una autoritat reduída que 
caldria compensar amb el prestigi d'uns mé-
rits personáis excepcionals o almenys amb 
una actuado efícac o discreta. El President 
Tarradelles, víctima potser de les circums-
táncies, no ha assolit la dita compensado. 

En efecte, amb rao o sense, la seva per
sonalitat ha estat i és molt discutida, es-
pecialment a l'interior. Malgrat els seus 
mérits polítics innegables, el seu tempera-
ment potser no és ara el mes adequat per 
una funció com la de President de la Ge
neralitat, que actualment caldria que fos el 
símbol mateix de Catalunya. 

De fet, el divorci que, ja anteriorment 
a l'accessió de Josep Tarradelles a la Pre
sidencia, existia entre la Generalitat i bon 
nombre deis catalans patriotes, només ha 
fet que accentuar-se durant els darrers cinc 
anys. L'opinió general és que li seria molt 
difícil, per no dir impossible, de superar
lo, per bona voluntat que hi poses. 

III. POSSIBLE REMEI A AQUESTA CRISI 

A la mort d'Antoni Rovira i Virgili, Pre
sident del Parlament, els diputats en situa
do de manifestar-se van creure convenient 
trencar amb el principi de l'automatisme en 
la successió deis carrees de la Generalitat. 
Conseqüents amb aquest criteri, en dimitir 
el President Irla no van proclamar Presi
dent el President del Parlament (com es 
va fer a la mort del President Companys) 
sino que van procedir a una elecció. 

Consagrat així el principi de la possibi-
litat d'una elecció a l'exili, sense cap quo
rum, és evident que l'elecció ha de fer-se ca
da cinc anys com prescriu l'Estatut Interior. 

Si es vol que la Generalitat superi la 
crisi anteriorment descrita, aquesta confian
za no li hauria d'ésser renovada. No pas 
com a blasme de la seva actuació, sino úni-
cament com a constatació del fet que no
més un canvi de persones pot produir el 
xoc psicológic necessari perqué la Gene
ralitat recobri prstigi i reculli l'adhesió 
de tots els qui, a l'interior i a l'exili, man-
tenen conscientment llur catalanitat. 

No es tracta ara de designar persones: 
qualsevol seria bona si el seu mérit personal 
contribuís a enlairar el prestigi del carree 
i si la seva prudencia i discreció fessin 
possible l'aprovació de la seva tasca per 
part de les principáis forces polítiques i 
patriótiques i li asseguressin el respecte deis 
innombrables ciutadans anónims que viuen 
a Catalunya en un forcós silenci i son la 
millor garanda de l'esdevenidor. 

Si fos impossible, no obstant, trobar cap 
persona al voltant de la qual pogués rea-
litzar-se la unanimitat necessária, els se-
nyors diputats haurien d'examinar la pos-
sibilitat de realitzar-la tanmateix grácies a 
una presidencia collegial. En una situació 
d'emergéncia com és Tactual, és mes impor-
tant respectar Tesperit que la lletra deis 
textos. I Tesperit de la Constitució que es 
va donar a Catalunya era que el President 
representes, si no la totalitat, almenys la 
majoria del país. Si cap persona ¡solada 
no pogués avui dia fer-ho, caldria, dones, 
tractar d'ohtenir-ho associant-ne diverses en 
el carree d'acord amb unes normes que el 
mateix Parlament podría fixar. 
Barcelona, setembre 1959. 

P. B. 

Carta d'Antoni Dot 
Avui, dia 21 de setembre del 1959, he 

rebut deis diputats al Parlament de Cata
lunya senyors Antoni Xirau, Miquel Gui-
narl i Joan Sonreí, una proposta destinada 
al Parlament de Catalunya, en la qual es 
diu que per estar tacan! el carree de presi
dent de la Generalitat de Catalunya cal 
proveir-lo per elecció, i deis mateixos se
nyors diputats, una lletra del diputat senyor 
Manuel Serra Moret, a ells dirigida, en la 
qual els expressa la seva adhesió a ¡a pro
posta esmentada. 

En el preambul de la proposta es fan 
consideracions que poden ser objecte de 
deliberado per part deis diputats si així 
ho estimen convenient; préviament, pero 
per a la seva presa en considerado, es fa 
indispensable que tinguin coneixement deis 
antecedents que permetin fonamentar la 
seva resolució. 

Mentrestant, el sotscrit, per baver-se 
adrefdt a el! precisament la proposta en 
qüestió, es veu obligas a manifestar: 

PRIMER: que la Mesa no té coneixe
ment que existeixi la vacant de president 
de la Generalitat de Catalunya. 

SEGON: que en la reunió celebrada el 
dia 9 del passat mes de juny pels diputats 
membres de la Diputado Permanent re-
sidents a Méxic,* s'atorga per unanimitat 
un vot de confianca a ¡'Honorable senyor 
President de la Generalitat de Catalunya. 

TERCER: que únicament un vot de cen
sura o una renuncia poden provocar la va
cant, i que tota altra especulado sobre 
l'assumpte no afavoreix el credit de la rios
tra institudó cabdal, i risca d'apareixer com 
un arte de demagogia, majorment si els 
que la realitzen son del Parlament, que, 
per ésser-ho, están obligáis a comportarse 
amb lleialtat i manifestarse en veritat. 

QUART: tota proposta o iniciativa que 
tingui els requisas necessaris sera cursada 
ais senyors diputats per a la seva delibe
rado. 

Méxic, D. F. 

ANTONI DOT, Secretan Primer del Par
lament de Catalunya. 

* El senyor Manuel Gales, de la meitat de 
la Comissió Permanent del Parlament Cátala 
resident a Méxic, manifesta que seria curios sa
ber com es féu la convocatoria; el día, Thora i el 
lloc de la reunió; els noms deis assistents, ¡ l'ac-
ta de la sessió. Pero que, tret de la curiositat, la 
cosa no té cap importancia. 

J o c n e t 
Del n° 517 de la prestigiada revista na

cionalista Ressorgiment, dirigida peí venera
ble patrici H. Nadal i Mallol, ens plau repro-
duir aquest parágraf referent a Testada del 
senyor Josep Tarradellas a Buenos Aires: 

«Confesa que durant els cinc anys de la 
seva presidencia ben poca cosa — no-res — 
s'havia fet . . . 

»A una pregunta d'un "convencional" sobre 
el problema de la seva reelecció i la carta 
de l'interior demanant que s'oferis la presi
dencia a Pau Casáis, contesta el senyor 
Terradellas que aixó era una campanya deis 
seus adversaris per fer fracassar el seu viatge 
i que no hi hauria tal reelecció fins que no 
hi hagués nou Parlament.» 

La minoría de diputats incondicionals i 
comunistes de Méxic no cal que decideixi 
res. Ja ho tenia decidit el senyor Tarradellas 
abans ádhuc de consultar al seu delegat per
sonal a Méxic. 
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V E U C A T A L A N A 

ENTORNA UNA ETICA POLÍTICA 
M'animen a escriure aquest article els 

publicáis ací mateix—núms. 13 i 15 — per 
Pere Mas i Perera, entorn a una ética ca
talanista. Sense afany polémic, desitjo expo
sar les meves raons de poder pertányer a 
organismes polítics i sindicáis, o de qual-
sevol altra naturalesa, que depassin els 
límits de Catalunya sense mancar a cap 
ética ni deixar d'ésser catalanista. 

Sóc partidari d'una confederado de po-
bles ibérics Uiurement pactada, dintre la 
qual tots els pobles, nacions, paísos o 
regions que la compossin, ho facin en el 
terreny de la mes estricta igualtat; sense 
prejudicis i sense complexos, sense conces-
sions ni privilegis, sense supremacies.. . 
Per consegüent, cree en la conveniencia 
— diría mes bé en la necessitat — de par-
tits i organitzacions que operin en el con-
junt de la confederació. Sense oposar-me, 
ni molt menys, a 1'existencia de partits i 
organitzacions de carácter estrictament lo
cal. Ni mes ni menys que en qualsevol 
país confederat: Estats Units, Sui'ssa, Ca
nadá, Alemanya, l'India, Indonesia, etc. 

Confederació en tots els terrenys. Les 
parts lliures que han pactat constituir-se en 
un conjunt superior han d'adoptar el sis
tema federalista en totes les manifestacions 
de la vida nacional i ciutadana: en l'ordre 
administratiu i polític, en el terreny cultu
ral i sindical, en 1'industrial i comercial, etc. 
No entenc que els estats i les nacions pu-
guin confederar-se en l'ordre administra
tiu, i que sigui una manca d'ética que ho 
facin els ciutadans en l'ordre polític. ¿Per 
qué ? 

No cree que siguín justes, i per tant 
etiques, les sucursals polítiques aparent-
ment independents, amb anagrames molt 
nacionalistes i que sota corda responen, 
realment, a una direcció superior, general-
ment centralista. Manquen a l'ética tots els 
oportunismes. No es pot ésser federalista 
i centralista a la vegada, partidari de la lli-
bertat deis homes i deis pobles, segons 
l'ocasió o el lloc on s'actua. 

En cap cas és saludable l'aillament; ni en 
l'aspecte nacional ni en l'aspecte polític, ni 
en el cultural ni comercial. De l'aillament 
es deriven, sempre, la incomprensió, ran-
cúnies i estancament. Associar-se primer, 
segon federar-se i després confederar-se. I 
tornar-se a confederar amb altres confede-
racions, tantes vegades com calgui, sense 
que es perdin les própies característiques, 
ni que corrí perill la personalitat, quan 
se'n té. Ni menys la Ilibertat, quan está 
fermament arrelada i se sap defensar com 
cal. 

Em sembla illógic que entre nosaltres es 
parli, avui, amb insistencia de confederar
nos amb Europa, tractant d'evitar tota 
al-lusió a la necessitat de confederar-nos 
primer amb els altres pobles de la Penínsu
la Ibérica. Tant incomprensible és aquesta 
actitud com la deis que pretenen fer la 
revolució social cremant totes les etapes, 
sense passar per la revolució industrial i 
sense la necessária preparacíó cultural deis 
pobles. 

Per traballar per una confederació eu
ropea, és lógic participar primer en asso-
ciacions que la propicien; de la mateixa 
manera que catalans, bases i gallees han 
constituít Galeuzca, per exigir de l'estat 
espanyol les llibertats a qué teñen dret 
Galicia, Euzkadi i Catalunya, no comprenc 
perqué altres, partidaris de la Confederació 
Ibérica, no podem constituir organismes 
o partits l'aspiració deis quals és arribar 

a crear l'esmentada confederació, ádhuc 
perqué ens sigui mes fácil franquejar la 
porta de la Confederació Europea. Estimo 
convenient l'associació amb els que defen-
sen la necessitat d'una Confederació Ibé
rica, tant per resoldre el problema de les 
nacionalitats com per garantir millor la 
Ilibertat en tots els terrenys. Em resulta mes 
difícil acceptar — i no recomano l'assaíg — 
l'associació de gent liberal amb ultranacio-
nalistes, perqué si entre ells ha d'ésser pos-
sible la tolerancia no cree factible la col-
laboració. 

És mes efectiu — i a la vegada molt res
petable — ésser catalanista a Madrid i a 
Badajoz, que passejar-se per les Rambles 
enarborant la bandera de les quatre barres. 
La perseverancia i la conseqüéncia inspi
ren, sempre, respecte i a la llarga triomfen 
sempre. 

Si volem que el nostre problema nacio
nal es resolgui el mes aviat possible, sense 
recorrer a la violencia — emprar la vio
lencia mai no resulta beneficios — hem de 
procurar que se'ns comprengui, i guanyar 
simpaties i ajuts mes enllá de l'Ebre. I 
no solament a Euzkadi i a Galicia, també 
a Valencia, Aragó, Andalusia; a Castella, 
a tot arreu. Cerquem el suport de la classe 
treballadora, deis intel-lectuals liberáis i 
deis homes mes intel-ligents deis diversos 
partits polítics i el camí a recorrer será 
mes curt i mes fácil. Així, simultániament 
amb el nostre problema nacional, se'n po-
drien resoldre d'altres i totes les llibertats 
haurien d'afermar-se. En lloc d'aíllar-nos, 
projectar-nos; en lloc d'aixecar fronteros, 
trencar-les. 

Partidaris de la Ilibertat indivisible, en 
trobarem a totes les latituds. Existeixen ob-
jectius comuns fonamentals i és natural 
l'associació sense teñir en compte la partida 
de naixenca. Interessant fóra que tractéssim, 
avui, d'associar-nos també amb aquells por-
tuguesos que lluiten per enderrocar la vella 
dictadura d'Oliveira Salazar. I que en l'es-
fera internacional comencen a ésser, consi-
derablement, escoltats i atesos. Pensem en 
els possibles resultats histories si las dues 
dictadures, la de Franco i la d'Oliveira, 
fossin derrocades poc mes o menys al ma
teix temps. ¡Quin gran profit podriera 
treure'n tots si aquesta coincidencia fos un 
fet i si la inteHigéncia i el seny preval-
guessin! 

En el nostre temps, les afinitats ideoló-
giques son mes fortes que la identitat na
cional, racial i fins mes que la classista. La 
nostra guerra civil del 1936-39 ens dona 
un bon exemple. El mateix exemple que 
ens donen les lluites racials ais Estats Units, 
puix tots els demócrates del món ens si-
tuem al costat deis negres. 

És molt improbable que els corrents so-
cialistes de Catalunya i la classe treballa
dora en general consíderin recomanable 
dissociar-se deis homes i organitzacions 
afins de la resta de la península i del món, 
perqué no ho estimaran necessari ni con
venient per a la millor defensa de les lliber
tats de Catalunya. 

I per últim, els nacionalismes a seques, 
sense cap mena d'aditament, a Europa, re
sulten ja forca anacrónics i per tant son 
considerats com una etapa superada. Estem 
vivint 1'época de les grans confederacions, 
deis grans blocs polítics i regionals. I nosal-
ties, els catalans, som europeus, no africans, 
malgrat aquella famosa frase: «L'África co-
menca ais Pirineus». 
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DOS CENTENARIS QUE CATALUNYA 
NO HA POGUT CELEBRAR 

F R A N C E S C M A C I Á 
21 Octubre 1819 

Rebo, amb un dia de retard, una nota 
impresa, amb la signatura i uns mots áu-
tógrafs, plens d'efusió, de Ventura Gassol: 
l'anunci de l'emissió que el día 22 d'aquest 
mes dedicava Radio Sottens, de Suíssa, al 
president Maciá, en commemoració del Pri
mer Centenari de la seva naixenca, que 
s'havia escaigut la vigilia. Em sembla que, 
com jo, d'altres catalans residents a l'inte-
rior de la nostra Patria, van rebre massa 
tard per a poder atendré l'amable invitado 
que ens feia l'autor de Les tombes fíame-
jants, aquell anunci d'un acte que hauria 
hagut d'ésser viscut, normalment, per tots 
els compatriotes del gran desaparegut. I 
sembla simbólic que hagi estat així. Catalu
nya no ha pogut commemorar el centenari 
del primer president de la General itat res
taurada. El seu nom ha desaparegut de la 
nomenclatura deis carrers i places de ciutats 
i pobles que, sense potser cap excepció, van 
honrar-se de dur-lo. Si algún dia — rara-
ment — és evocat en algún article de diari 
o de revista deis que surten sota Tactual 
régim, ha d'anar invariablement unit ais 
penjaments que acompanyen tot esment 
d'uns enemics presents o pretérits, ádhuc al 
cap de vint anys d'una esclatant victoria 
militar. Entre les noves generacions, el nom 
i l'obra de Francesc Maciá sembla que des-
vetlli pocs ressons. ¿És així, en realitat? 
¿Ha estat oblidat aquell que pogué ésser, 
justament, anomenat l'Avi de tots els cata
lans? 

No sé fins a quin punt tindrá ressó i 
efectivitat la iniciativa que, vinguda d'algun 
lloc d'América, convida els vilanovins a 
passar «amb el mes religiós Silenci per 
davant de la casa on va néixer» Maciá, al 
número 27 del carrer de Sant Pau, la diada 
de Tots Sants. És probable que, a Vilano va 
i la Geltrú, el nom de Francesc Maciá sigui 
objecte d'un cuite efusiu, com n'és el de 
Víctor Balaguer, que el recordatori de Ger-
manor Vilanovina que tinc al davant assocía 
a la commemoració, en recordar que aquest 
mateix 1959 veu el primer Centenari de la 
restaurado deis Jocs Floráis de Barcelona, 
un deis artífexs de la qual fou l'autor d'E/.r 
Pirineus. Ádhuc vist sota un angle pura-
ment historie i huma, sense cap vibració 
patriótica, és indubtable que la figura del 
qui fou tinent coronel d'enginyers i que es 
separa de l'exércit espanyol per esdevenir, 
primerament, diputat dintre el gran movi-
ment de la Solidaritat Catalana i, mes tard, 
l'home d'Estat Cátala, de Prats de Molió, 
de la República Catalana del 14 d'abril i de 
la Generalitat del 17 del mateix mes haurá 
d'interessar i impressionar sempre un vast 
públic. Pero, ¿tenim potser alguna biogra
fía completa i solvent del patrici que un 
dia convertía, per primera vegada de feia 
mes de dos cents anys, el fet deis catalans, 
en noticia de primera página a la premsa 
internacional i esdevenia, de cop i ádhuc 
amb el fratás de la temptativa de Prats de 
Molió, l'home mes popular de Catalunya? 
M'han assegurat que, per encárrec d'una 
editorial barcelonina i per completar una 
prestigiosa collecció de biografíes catala
nes, Josep Pía ha redactat o está redactant 

una biografía de Francesc Maciá, que fará 
costat a sengles estudis biografíes que el 
mateix escriptor dedica a Lluís Companys, 
Enríe Prat de la Riba ¡ Francesc Cambó. 
Un cop supereu el moviment instintiu 
cl'alarma que us produeix pensar que l'autor 
deis quatre — per ara — volums á'Home-
nots pugui enfocar amb la seva habitual 
frivolitat uns temes tan seriosos i carregats 
d'história, admeteu que és possible que 
l'home que és avui, sens dubte, el mes 
llegit deis escriptors catalans, i que, a des-
pit de totes les seves tombarelles i de tot 
el seu estepticisme, és un catalanista i un 
liberal instintiu — si no fervorós — i im-
penitent — sí no heroic — , ens doni uns 
estudis ben interessants i respectuosos de la 
vida deis seus biografiats. Pero no ens do
nará pas, estem-ne segurs, la completa bio
grafía, l'obra exhaustiva que requereix, mes 
que les altres tres — Prat de la Riba i Cam
bó, el mateix President Companys, han tro-
bat ja anteriorment biógrafs prou honestos, 
encara que tampoc complets — , la de 
Francesc Maciá, del qual prácticament no 
tenim res mes que alguna nota periodística 
i un parell de reculls de documents. 

¿Aquest primer centenari no suscitará, 
entre els catalans que van conéixer el Presi
dent Maciá i els qui el van tractar, l'afany 
de tenir-ne una biografía fidel i detallada? 
Jo sé que els filis i els néts de Francesc 
Maciá voldrien que aquest afany esdevin-
gués una realitat. I que els catalans de 
dintre Catalunya, com els de l'exili, saben 
com és de convenient, per a l'esdevenidor 
de la nostra patria, poder comptar amb una 
obra així. 

No sé si encara hi ha algún centre cátala 
d'América on el vell esperit almogáver que 
impulsava un dia a declarar traidor el Pre
sident Maciá perqué renunciava a la Repú
blica Catalana proclamada el 14 d'abril de 
1931, i que feia retirar els retrats del nostre 
President de la Generalitat deis Ilocs d'ho-
nor que ocupaven, mantingui aquella acti
tud de retrets. N'he pogut llegir darrera-
ment expressions bastant semblants en 
articles de col laborado i ádhuc en edito-
rials de la premsa de l'exili — o, mes que 
de l'exili, de les velles colónies catalanes, 
tradicionalment extremistes en rao directa 
de la distancia de Catalunya — . Em sem
bla que ja seria hora que diguéssim clara-
ment, sobretot els qui poden testimoniar-ho 
per haver estat presents a les negociacions 
del 17 d'abril de 1931, que l'acord de 
constituir la Generalitat de Catalunya i 
d'anar al plebiscit de l'Estatut de Catalunya 
que després seria presentat a les Corts de la 
República era l'únic que podia adoptar-se 
en una Barcelona on els sindicats, en cas-
tellá, amenacaven amb una vaga general i 
la imposaven, on per cada bandera catalana 
hom en veia cent de republicanes espanyo-
les, on el general López Ochoa i la guar
nido de Barcelona eren l'única garantía 
armada de supervivencia de la República 
Catalana. El 14 d'abril de 1931 Francesc 
Maciá va proclamar — poc després que 
Lluís Companys ¡ Amadeu Aragay hagues-

sin proclamat a l'Ajuntament de Barcelona 
la República Espanyola, amb la bandera 
d'un centre lerrouxista com a emblema del 
canvi de régim — la República Catalana, 
com a element integrant d'una vaga Fede
rado espanyola. El gest fou útil i lloable: 
sense ell, i sobretot sense el fet que, amb 
atribucions efectives o no, existís un govern 
que representava Catalunya i la seva volun-
tat d'ésser una i de governar-se segons les 
seves necessitats, no hi hauria hagut Gene
ralitat ni Estatut. Pero que surtín indocu-
mentats parlant de «la traído de Maciá» 
— o de Marcellí Domingo o de Nicolau 
d'Olwer — el día 17 d'abril, i del «geno-
cidi» que va representar el reconeixement 
per part deis representants del Govern Pro
visional de la República Espanyola del fet 
cátala i de l'existéncia d'un organisme que 
l'encarnava, sembla un abús que ja hauria 
de cessar. La política és l'art de les realitats. 
Francesc Maciá les jugá d'una manera ma
gistral. Utilitzá amb audacia i.seny el seu 
prestigi, el vot plebiscitan que havien estat 
les eleccions del 12 d'abril, la seva auréola 
i el seu carácter representatiu del maxima-
Iisme cátala per a obtenir per a Catalunya 
tot alió que les circumstáncies permetien. 
És lícit de plányer-se que l'Estatut plebisci-
tat a Catalunya fos després retallat i des-
vírtuat a les Corts de Madrid. Ádhuc així, i 
si no hi haguessin hagut els trágics entre
panes del 6 d'octubre i del 19 de juliol, 
aquells que estudiin les facultats que tenia 
la Generalitat i l'obra ja realitzada poden 
imaginar-se l'enorme tasca que hauria po
gut realitzar-se en vint-i-cinc anys d'auto-
nomia. (Precisament perqué ho endevina-
ven, podríem dir també, els promotors de 
l'alcament militar van teñir com un de llurs 
primers objectius destruir l'Estatut de Cata
lunya.) 

Maciá va jugar la seva carta. No fou pas 
culpa d'ell si els catalans no tenien la fer-
mesa o la convicció suficient per a imposar 
una República Catalana i, en llur immensa 
majoria, van acceptar amb entusiasme la 
Generalitat de Catalunya. Una individuali-
tat política, per excepcional que sigui, pot 
accentuar el curs de la Historia, pero no 
tórcer-la, perqué la Historia, en definitiva, 
la fan els pobles, i la Historia de Catalunya 
és filia de la voluntat i les febleses deis 
catalans. 

Fer un paral-leí entre la Catalunya de 
1931 i la d'avui — o del día X que es pre-
sentin unes circumstáncies semblants a les 
del 14 d'abril de 1931 — seria feina temp-
tadora, si no oferís tantes incógnites. Vint 
anys de silenci poden donar moltes sorpre-
ses quant a la intensitat deis sentiments 
patriótics i polítics deis catalans. Personal
mente sóc totalment optimista, pero no vull 
pas desconéixer l'enorme quantitat de difi
cultáis que es suscitaran a causa de la man
ca d'educació política, del mestissatge in-
tensiu, de l'extremisme sentimental que, en 
tots els ordres, faran estralls dintre l'opinió 
i obriran el pas a totes les demagógies. Em 
sembla, pero, que l'exemple del President 
Maciá — i no oblidem que no tenim, avui, 
cap Francesc Maciá, pero que un fet qualse-
vol en pot suscitar un i donar-li una forca 
representativa, en un moment donat i pot
ser en el moment precís que calgui—ens ha 
de fer concentrar en tres objectius simples 
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i immediats: la unitat política de Catalu
nya— el Ib d'abril desapareíxien les quatre 
«províncies» — ; la reivindicació deis seus 
drets como a entitat cultural, lingüística i 
histórica; la formado d'un organisme de 
govern que, amb les facultats que sigui, 
representi aquella unitat i aquesta reivindi
cació ¡mmediata. 

Tornem al 21 d'octubre de 1959, cente-
nari de Francesc Maciá. Recordem la seva 
vida, la seva tenacitat, el seu esperit de 
sacrifici, la seva autoritat, reforjada per una 

¿Qui Ii hauria pogut dir a don Luis de 
Haro, ministre de Sa Majestat Católica Fe-
lip IV i signant, junt amb el cardenal 
Mazarí, del Tractat deis Pirineus, que el 
tercer centenari d'aquella signatura, que 
consagrava la desfeta de l'Espanya deis 
Áustries i del Comte-Duc per la Franca 
de Lluís XIV i deis cardenals-ministres, 
seria celebrat amb tant d'esclat i entusiasme 
per l'Espanya franquista de 1959? Les ce-
lebracions oficiáis del tricentenari, a Tilla 
deis Faisans, han superat i de molt en en-
tusiame, per la banda espanyola, el que 
tenien de la banda francesa. Els discursos 
deis ministres d'Afers Exteriors de Franca 
i d'Espanya han estat igualment elogiosos 
de la pau que es signava feia tres cents 
anys. El senyor Fernando Maria Castiella 
— ferm reivindicador de Gibraltar, no fa 
pas tant de temps — ha tingut ádhuc la 
gentilesa, d'una oportunitat ben discutible, 
de recitar en cátala uns versos de Maragall 
per elogiar la pau que es traduia en una 
amputado de Catalunya i en la supressió, 
d'entre els títols del rei d'Espanya, del de 
comte de Rosselló. No manca va, en la prosa 
ditirámbica del senyor Castiella, una al-lu-
sió — emparada en paraules del cardenal 
Mazarí, quan retreia a Luis de Haro l'hos-
pitalitat que el rei d'Espanya assegurava al 
príncep de Conde, rebel al de Franca — 
a l'acolliment ais refugiats antifranquistes 
a Franca. «Si la hospitalidad es noble virtud 
— reconeix el ministre del general Fran
co — el abuso de ella por quien la recibe 
no debe ser permitido por quien la da. Es 
bien posible que a lo largo de los últimos 
años un mayor respeto a la afirmación del 
Cardenal — el qual negava la condició 
d'aliats ais "sujets qui se révoltent contre 
leur roí et se mettent sous la protection d'un 
autre" — hubiera evitado más de una situa
ción desagradable entre dos vecinos que de
sean entenderse.» 

Pero, en canvi, l'orador espanyol, segu-
íament entendrit per la Gran Creu de la 
Legió d'Honor que li era atorgada peí Go
vern francés, no feia cap aMusió a les clau
sules territorials del Tractat deis Pirineus, 
en virtut de les quals la Catalunya d'enllá 
de les Alberes quedava separada del Prin-
cipat i la Cerdanya era dividida per una 
ratlla arbitraria. La tasca d'un horne tan 
ben assabentat de la historia i l'arqueologia 
catalanes com l'arquebisbe Pere de Marca, 
contra els desesperáis esforcos del Dr. Mi-
quel Salva, grácies al qual Llívia i Puig-
cerdá seguiren formant part integral de la 
Catalunya peninsular, fou seguida amb molt 
mes interés de París que de Madrid estant, 
i el senyor Castiella s'ha guardat com d'es-
caldar-se de fer-hi referencia. En realitat, 
una Catalunya migpartida sempre els ha 

conducta exemplar i una espiritual aristo
cracia. Pensem fins a quin punt els destins 
de Catalunya pogueren ésser alterats per la 
seva mort, el dia de Nadal del 1933. 

Sí: ens fa molta falta una biografía ve
rídica i completa del President Francesc 
Maciá.1 

1 Els dos volums dedicáis a l'actuarió de Ma
ciá a l'estranger, editats a Méxic per Ramón Fa-
bregat, han d'ésser un element important d'a-
questa futura biografía completa. Era pensó que 
es obvi, pero, que val le pena de subratllar la 
importancia de l'aportació documental i de testi-
moniatge directe que aquests volums consti-
tueixen. 

estat tolerable, ais governants de Madrid. 
El Rosselló i el Conflent, el Vallespir i la 
meitat de la Cerdanya no teñen, per a ells, 
ni fa tres cents anys ni ara, ni de bon tros 
la importancia que té el tan recordat Peñón. 

Llevat deis articles deis corresponsal de 
premsa a San Juan de Luz i a l'Illa deis 
Faisans — Caries Sentís n'ha publicat un, 
a La Vanguardia Española, que és, mes 
que una perla, tot un collaret, amb l'al-
lusió a un Ramón Sanabre, que deu ésser 
Mn. Josep Sanabre, l'autor del lübre mo
numental La acción de Francia en Cataluña 
(1640-1659) que encara espera un comen-
tari a fons deis historiadors catalans — i 
de les copioses informacions oficiáis, la 
Pau deis Pirineus no ha estat recordada a 
Catalunya. La commemoració del tricen
tenari del Tractat que consagrava, ensems, 
la desfeta de la política internacional es
panyola i de la revolució secessionista deis 
catalans no ha pogut teñir cap ressó a Ca
talunya. Hauria estat mes aviat impropi, en 
efecte, celebrar-la a Perpinyá, com algú 
havia proposat amb certa innocencia. I 
aixó que, per part deis rossellonesos, és 
molt possible que creguin sincerament que, 
fa tres cents anys, van fer un exceMent 
negoci separant-se deis dominis de Sa Ma
jestat Católica per entrar a formar part 
deis de Sa Majestat Cristianíssima. 

Segons els pactes intervinguts l'any 1641 
entre la Generalitat de Catalunya i el rei 
Lluís XIII —• o el cardenal Richelieu, que 
era qui duia la política francesa del «pré 
corre», continuada per Mazarí i després 
per Lluís XIV — , el rei de Franca esde-
venia, després de protector de la República 
Catalana, comte de Barcelona i sohirá deis 
catalans. (Recordem que Tacord de cons
tituir el Principat de Catalunya en Repú
blica, pres per l'assemblea deis Bracos 
celebrada el 16 de gener de 1641, fou subs-
tituít el dia 23 del mateix mes per la reso-
lució, proposada per Pau Claris, de posar-se 
sota l'obediéncia del rei cristianíssim. La 
República Catalana de 1641 va durar, 
dones, només una setmana.) Pero els dinou 
anys que havia durat la dominació francesa 
havien creat entre els catalans tants de greu-
ges contra les tropes i els administradors 
que representaven el nou sobirá, que no
més un home enderiat en la política fran
cesa com Josep de Margarit i de Biure, 
governador de Catalunya sota la dominació 
de Franca, i els seus acólits que formaven 
la Generalitat refugiada a Perpinyá van 
reclamar contra aquell incompliment deis 
pactes. 

El fácil i temptador joc de l'ucronia ens 
permet d'imaginar dues possibilitats per a 

la vida nacional catalana si, en Uoc de 
limitar-se a la frontera de les Alberes, Ma
zarí i Lluís XIV haguessin insistit a fixar-la 
a l'Ebre i així restituir la vella Marca 
Hispánica tan recordada peí virrei Pere 
de Marca — és el títol que dona al seu 
llibre d'arqueologia i historia del Princi
pat—. Podem imaginar-nos, davant l'exem-
ple deis rossellonesos, conformáis i ádhuc 
joiosos de pertányer a l'Estat francés, que 
Catalunya hauria estat absorbida peí cen-
tralisme administratiu i cultural de Franca 
i que el magnetisme de París hauria atret 
irresistiblement els intellectuals catalans 
ja prou descatalanitzats del segle xvu din-
tre l'órbita lingüística francesa. En aquell 
cas, que sembla la cosa mes probable, Ca
talunya desapareixia i els catalans haurien 
esdevingut francesos, conservant només un 
vague record de llur patois, propi només 
per a expansions familiars i testes tradi-
cionals, per a caramelles i xaroneries — els 
rossellonesos residents a París teñen, com 
a símbol de llur personalitat, el porro, i 
com a himne distintiu, un que proclama 
«els catalans sempre serem panxistes», 
la qual cosa esdevé un programa apte per 
a fontades i que allunya tot perill de des-
unions — . ¿ Hi hauria hagut Renaixenca 
lingüística i cultural el segle xix? També 
és permés de dubtar-ne i ádhuc de creurc 
que, si s'hagués produ'ít, no hauria pas tin
gut mes transcendencia que la de la Renai
xenca provencal, tot i la figura genial de 
Frederic Mistral, ha tingut en I'ordre lite-
rari i polític, dintre l'unitarisme francés. 

Davant d'aquesta hipótesi, hem d'afir-
mar, naturalment, que fou una sort extrema 
que Catalunya seguís essent espanyola, puix 
que l'atracció de Madrid i el prestigi del 
poder reial espanyol no podien comparar-se 
amb els que irradiarien del Versalles del 
grand siécle. L'assimilació de Catalunya 
per l'Espanya castellana, que en el siglo 
de oro era probable, no era ja possible en 
l'Espanya de Caries II ni en la deis Bor-
bons. (Hom ha assenyalat prou com la ma-
laurada experiencia francesa de 1641-1659 
fou decisiva en la tria que féu Catalunya 
del costat austríac, en la guerra de Successió 
i com, després, reforcada peí record de 
1714, dona mes virior al patriotisme es
panyol deis catalans en les guerres contra 
la Convenció i contra Napoleó.) Enfront 
d'un Madrid improvisat i artificial, Bar
celona podia esdevenir una potencia i crear
se tota una forca política, com es creava 
una literatura i es repetia tot un passat 
gloriós de riquesa comercial i de demo
cracia fecunda. Enfront de París, Barcelona 
hauria pesat menys que Bordeus o Mar
sella. 

Qui sap! — oposaran els defensors de 
l'altre possibilitat ucrónica que, en la hipó
tesi d'una Catalunya esdevinguda francesa 
en 1641 i que ho hagués restat, en virtut 
deis tractats de pau, després de 1659, 
s'ofereix a l'esperit. El Rosselló no fou pas 
gaire fácil d'assimilar per Franca. Les re-
voltes deis rossellonesos contra la domina
ció francesa es multiplicaren i foren un 
serios element de preocupado per ais nous 
sobirans. El cátala va conservar-s'hi molt 
de temps i, encara avui, tot i la forca abas-
segadora de l'unitarisme francés, tot í el 
seu perfecte centralisme cultural — acom-
panyat, reconeguem-ho, d'una política de 
í'ensenyament que aconsegueix una exten-
sió i una intensitat que mai no ha pogut 
ni somniar Í'ensenyament oficial espa
nyol — podeu comprovar, a Perpinyá ma
teix, com la llengua catalana té una resis
tencia ext raordinar ia , miraculosa, que 

EL T R A C T A T D E L S P I R I N E U S 
7 de novembre de 1659 
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demostra que hi ha raons biológiques pa
ral-leles a les que produi'ren, al Principat, el 
fenomen tan sorprenent que és la Renaixen-
ca cultural i política del segle passat. 

Vol dir que una Catalunya sencera, amb 
Perpinyá i Girona i Tarragona i Tortosa i 
Lleida i Igualada i Manresa i Barcelona, 
sense fronteres polítiques i amb un orga
nisme representatiu com era la Generalitat, 
hauria costat molt mes d'assimilar. Era un 
tall massa gros i que tenia una historia i 
unes gestes recents que feien temer i jus-
tificaven una oposició activa a tot intent 
d'incorporació al govern unitari francés. 
Els homes que s'havien revoltat contra la 
política del Comte-Duc i que, de fet, Fha-
vien destruida, no s'haurien pas conformat 
amb qué, de París estant, els fos aplicada. 
Qui sap, altrament, si la incorporado al 
conjunt francés d'un eos étnic i lingüístic 
d'una personalitat i un volum tan impor-
tants no hauria estat un esperó per a refer 
la personalitat de la Franca d'Oc i si la 
mena de confederado pirenaica d'abans de 
Muret — un deis temes majors de la ins
pirado política catalana, evocat per Mara-
gall en la seva Glosa, no s'hauria refet en-
torn de Catalunya. 

Aquesta possibilitat, reconeguem-ho, no 
sembla tan plausible. Almenys a mi segueix 
semblant-me que, per a Catalunya i per ais 
catalans, el tractat deis Pirineus, dolores 
peí que tingué d'amputació del territori na
cional, tingué l'avantatge de permetre'ns la 
supervivencia com a nació, si mes no en 
potencia, dintre el conjunt espanyol: de 
seguir essent, com a l'Edat Mitja, una de 
les Espanyes. 

* 
No, no ens ha estat llegut de comme-

morar tampoc la Pau deis Pirineus. Hau-
rem de veure, dissimulant-ne l'amargor, 
com els nostres germans rossellonesos ce
lebren els tres cents anys de llur incorpo
rado a l'estat francés i de sentir-Ios 
proclamar llur fidelitat a Franca, a aquella 
Franca a la qual donaven el máxim pintor 
oficial, el Jacint Rigau esdevingut Hyacin-
the Rigaud; un gran savi i home d'Estat, 
Francesc Aragó; un mariscal de Franca i 
un gran escultor, al costat d'un nombre 
important de polítics que intervingueren 
activament en el govern del país. (Un per-
pinyanenc, Juli Pams, estigué a punt d'es-
devenir president de la III República, de 

la mateixa manera que el fill de Rivesaltes, 
Josep Joffre, n'era el generalísim l'any 
1914.) Tot aixó será recordat, amb legí-
tim orgull. ¿I qui els en podría fer retret, 
a aquells catalans d'enllá de les Alberes 
que, malgrat tot, conserven l'orgull de dir-
se catalans i teñen un afecte mes aviat dis-
tret i passiu per la vella llengua secular? 

El 7 de novembre, data del tercer cen-
tenari del Tractat que mutilava Catalunya 
i que avui és presentat gairebé com una 
victoria avant la lettre del novell esperit 
europeista que s'ha descobert el franquis-
me, ha d'ésser, tanmateix, per ais catalans, 
una data propicia a la meditado del nostre 
passat — perqué en el passat hem de tro-
bar les llicpns i les experiéncies que faran 
possible el nostre esdevenidor. 

Barcelona, octubre 1959. 
PERE BERNAT 

OBRA AMBICIOSA 

A les Galerías Excélsior, de Méxic, s'ha 
fet una lectura d'Auto sacramental, de Ma
nuel Andújar, excel-lent escriptor de llen
gua castellana, andalús catalanófil. Auto 
sacramental és una obra ambiciosa, en la 
qual Fautor fa una exposició crítica de les 
idees que actualment dominen el món. La 
posició de Fautor és tan precisa en la seva 
crítica negativa, que probablement trobi 
pocs adeptes; els adeptes podrien ser nom-
brosos per a la crítica positiva, inspirada 
en la generositat i en la justicia. . . Pero in-
dependentment de l'adhesió a la posició de 
Fautor o del desacord amb aquesta posició, 
Auto sacramental resulta una obra apassio-
nant per Fagudesa de les critiques, per la 
bellesa del llenguatge, per la gracia deis 
personatges símbols i per Factualitat del 
tema. Les inquietuds i els dubtes que Andú
jar planteja son les inquietuds i els dubtes 
de les persones sensibles d'avui, i que molt 
poques arriben a resoldre. Com a peca lite
raria, Auto sacramental és una obra reeixi-
da. Tanmateix, el teatre és literatura només 
en part, i és possible que en els aspectes 
técnics, no literaris, Auto sacramental no 
tesulti tan encertat. . . Pero no ens precipi-
tem. No saben si Andújar ha escrit Fobra 
perqué sigui representada. I si es represen
ta, pot ser que les qualitats assenyalades, 
molt remarcables, s'imposin. — R. 

COMENTARIS PERSONALS 

La situado actual en fots els aspectes 
revesteix el maxim interés, ja que els 
jets es succeixen amb celeritat sense parió. 
Es difícil analizar-los perqué es produeixen 
amb rapidesa parella ais avancos cósmics. 

Cal posarse en guardia a no confondre 
el que son opinions personáis amb el que 
son acords d'organitzacions responsables. El 
que compta no és el que determini un 
senyor particular, per bona volunta! que 
tingues, sino el que organicament es pugui 
manifestar, al marge d'opinions mes o 
menys singulars. 

No s'ha de manysprear l'esforc de molts 
idealistes que en forma esporádica han man-
tingut i mantenen — amb grans sacrifiás •— 
la virior de la seva integrkal i Vesperit de 
patriotisme amb l'esperanca d'ajudar a con
tribuir a la conquesta deis drets que Déu 
ha donat a l'home. Pero amb aixó no n'hi 
ha prou perqué l'enemic és poderos i sadic 
i mai no ha discrimina! entre un mercenari i 
un idealista honest. Ho ha vingut fent 
molts anys durant els quals ens hem anal 
destrossant mentre l'enemic del poblé ens 
ha anal anorreant mercés a la nostra manca 
de compenetrado i organització. Cal saber 
rectificar la nostra conducta i ens plau que 
ara els nuclis cabdals deis republicans es-
nayols, encara que lord, hagin emprés el 
camí de la unitat crean! Acción Republica
na Democrática per a centrar els esforcos 
contra el franquisme ultramonta. 

És el que tractem de fer els catalans 
deixant de banda el que ens separi i cercant 
tot el que uneixi en un comú denomina
dor. No és moment de plantejar problemes 
de supramacia de partits, ni ¡'independen-
iisme de l'Estat Cátala, ni ¡'abolido de cías-
ses deis socialisles ni el confederalisme de 
la C.N.T. No és oportú, i per tant no és 
politk. El que cal és el front únic de com-
bat amb nom adient, on sense necessitai de 
confusió ni de perdre la personalitat orgá
nica, puguem trobar el mitja mínim per a 
enfortir un organisme on puguem conviure 
sense renunciaments especifics, capa{ de 
comptar amb possibilitats d'éxit per l'en-
derrocament del régim feixista que, per 
vergonya, és ajudat pels nordamerkans. 

No s'ha de plantejar l'organisme de com
ba! en nom de cap pariit o organització. Se
ria perdre el temps. També ho seria plante-
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jar el que seria Catalunya en el futur, dins 
un estat democratic. I dificultaría l'entesa 
amb els altres sectors antifranquistes. Cal 
remarcar que en l'article titulat Catalanismo 
y Chovinismo, publica! a Excélsior, de Mé-
xic, Fidel Mtró posava el dit a la llaga. 

Aixó vol dir que bem de deixar al marge 
tot el que ens separa i no enganyar-nos 
nosaltres mateixos. I no dedicar-nos a la 
picabaralla dintre la familia democrática 
antifranquista mentre l'enemic comti que 
sosté el régim actual — alta clerecía, mili
tan i capital — ens neguen, adhuc, la nostra 
personalitat humana. 

Coneixem ací la ¡letra adrecada per Prieto 
al president Eisenhouer. Ha satisfet l'opi-
nió antifranquista, perqué considerem que 
la tasca mes eficient deis homes a l'exili és 
no perdre ocasió de plantejar el problema 
del feixisme espanyol a les cancelleries, am-
baixades, congressos, etc. Cree que té mes 
importancia que els d'Algéria, Laos o el 
Tibet. Remarco la neccesitat urgent d'orga-
nitzar el front de llu'n.i i no cree que siguí 
el problema de la presidencia de la Gene-
ralitat el que ens fací perdre el ternps a 
nosaltres. A l'organització s'hi han d'aple-
gar tots els homes de bona voluntat sense 
mirar els carrees, perqué mai com ara hi 
haurá tantes possibilitats d'enderrocar el ré
gim per les circunstancies especiáis que 
sois compta amb l'ajut de l'Opus Dei i deis 
ianquis. 

La situado económica del país ja factible 
la nostra intervenció. Pero no com a partits 
ni organitzacions d'abans guerra, en la guer
ra i en l'exili. Ans bé amb l'organització 
de totes les forces d'opinió que mantenen 
viu l'esperit de llibertal del poblé contra el 
sistema dictatorial que l'esclavitza. 

Penseu que amb el vostre ajut i amb tots 
els sentits deis que teniu la sort de viure a 
l'estranger, podríem apropiar aquest opor-
tunissim moment polític perqué passa el 
nostre país degul a qué el «movimiento 
glorioso», aculal per les realitals econdmi-
ques, esta obligat a emprendre una política 
económica que ja té, i cada día tindra mes 
conseqiiéncies gravíssimes. 

Fins ara, l'obrer trampejava el seu pres-
supost treballant deu o dotze hores diaries. 
Amb motiu de l'actual transformado s'han 
suprimit les hores extraordinaries. La res-
tricció de crédits, la devaluació, etc., provo
quen crisis de manca de feina, augment de 
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preus i, en fi, un desnivell de vida, perqué 
a menys guanys, menys poder adquisitiu. 

£s de creure que a primen de l'any vi-
nent hi haura mes d'un milió de persones 
sense feina, El comí que cal seguir implica 
els sacrificis de la lluita i del risc. Pero si 
volem fer quelcom efectiu, no tenim altra 
ruta. 

Es una ruta difícil, per a la qual cal 
entusiasme i abnegado, desinterés i altruis-
me, fervor i tenacitat, coratge i fortitud. 
No tothom reuneix aqueixes qualitats. Son 
molts els qui es descoralgen davant de les 
exigéncies de la lluita, que son diverses i 
grans. Els qui es descoratgin, farien bé 
de no entorpir la tasca deis lluitadors. 

Qui vulguí estar al nostre costal, que ho 
moni fes ti, perqué el nucli per a lluitar pels 
nostres ideáis, hi és. Ais temorenes, ais 
oportunistes, ais calculadors i ais indefini
bles els pregaren/ que s'apartin del nostre 
carni. 

Com a bons demócrales, el primer que 
ens cal és conquerir la llibertal i mes tard 
implantar tot el que el poblé determtní. Eli 
dita la darrera paraula. 

JOAN 
Barcelona, novembre 1959. 
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EL PETROLI I CATALUNYA 
CATALUNYA queda deixada de la má del 

diable, perqué aquest, a diferencia 
del que féu amb Méxic i altres paísos, no 
ens escripturá el petroli. Almenys, no que 
sapiguem, per ara, perqué sempre hi ha 
el risc que ens trobin algún jaciment en 
territori cátala i llavors sí que estaríem ben 
frescos. No hi hauria pas manera, ni a les 
bones ni a les males, d'aconseguir ni un 
minim de llibertat per al nostre país. 

Pero sembla que sí que n'hi ha, de pe
troli, a la resta de la Península i a les pe
ques colónies que encara li queden a Es-
panya (recentment elevades a la categoría 
de províncies, segons ens diuen). 

I aquest petroli té una considerable im
portancia per a Catalunya. I ofereix un cas 
tipie del que podríem anomenar — encara 
que el nom soni malament •— política in
tervencionista de Catalunya. Millor dit, un 
cas que reclama aquesta política, encara que 
de moment Catalunya no tingui ocasió de 
fer-la i malgrat que no sembla pas que els 
catalans (almenys els polítics catalans) 
s'hagin adonat de la importancia de la cosa. 

Expliquem-nos. 
Els darrers crédits obtinguts peí govern 

franquista han estat facilitats per una dot-
zena de banques nord-americanes. La ma-
joria d'elles, del grup controlat per la ban
ca Rockefeller, que és una banca interes-
sada, sobretot, en les qüestions petroleres. 

Al mateix temps, en els diaris financers 
nord-americans trobem moltes d'aquestes 
discretes notes que porten la marca de la 
suavitat enganyosa deis banquers. Fan l'e-
logi de la llei espanyola sobre hidrocar-
burs. (Aquesta mania tan espanyola de do
nar noms rimbombants a coses quotidianes. 
Per qué anomenar hidrocarburs, que ningú 
no sap qué son, al petroli?) 

La llei sobre els hidrocarburs, dones, 
permet la concessió de terrenys per pros-
pecció de jaciments de petroli. A la Penín
sula i a les possessions espanyoles d'África. 
Hi ha vint companyies, gairebé totes nord-
americanes, que ja han presentat demandes 
de concessió. 

Ais Estats Units — en aquest llegendari 
Wall Street que aquest cop és una reali-
tat — , es té la seguretat que peí novembre 

estaran ja fetes les (.oncessions i que el 
1960 comentaran les perforacions. 

Hi haura probablement sorpreses. La In
diana Standard (una filial del grup Rocke
feller) ha anunciat que está disposada a 
"millorar el perccntatge ara habitual del 50 
per cent per a l'Estat que dona la conces
sió i el 50 per cent per al concessionari. 
Aquest perccntatge ja ha estat millorat per 
algún Estat árab i Venezuela espera obte-
nir també un tant per cent mes alt. 

D'altra banda, la llei d'hidrocarburs ofe
reix afavorir les propostes que tinguin en 
compte la CAMPSA. Tota companyia que 
vulgui explorar i explotar el petroli penin
sular o hispano-africá i que estigui dispo
sada a entrar en societat amb la CAMPSA, 
es trobará, dones, en millor posició. 

Assenyalem encara que les 300 deman
des de permisos de concessió presentados 
per les vint companyies es refereixen, en 
el 80 per cent, al Sahara espanyol (tocant 
al Sahara francés, on ja ha comencat l'ex-
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plotació del petroli). Només 69 demandes 
es refereixen a la Península. 

Peí Wall Street es diu també que hi ha 
un consorci álemany que s'interessa per fer 
inversión* a les fabriques d'armes i dras-
sanes de la Península, un altre grup franco-
belga que está disposat a emprendre's la 
tasca gegantina de sanejar els ferrocarrils 
i que per ara no sembla que cap grup bri-
tánic hagi iniciat negociacions. La cosa, 
dones, pren tot Taire d'una divisió del 
«treball» entre inversionistes. 

Bé, i tot aixó, qué té que veure amb 
Catalunya? 

Catalunya forma part — vulguis o no — 
del sistema económic peninsular. Interessa 
a la industria catalana un desenvolupament, 
el mes alt possible, de la resta de la Penín
sula. Per motius polítics, en primer lloc, 
perqué sense aquest desenvolupament no 
hi podrá mai haver estabilitat i sense es
tábil itat cap llibertat que conquistem es 
trobará garantida. Per motius estrictament 
cconómics, també, car la nostra industria, 
massa anacrónica, per ara, per a aspirar a 
competir amb les industries de l'Europa 
Occidental, té per únic mercat la resta de 
la Península i com mes ric siguí aquest 
mercat millor per a la industria catalana. 

Hi ha encara un altre motiu. L'explota-
ció del petroli per societats estrangeres do
nará en aqüestes una influencia considera
ble en la vida económica peninsular. Aques
ta influencia pot ser desfavorable per a l'e-
conomia catalana o pot ser-li favorable. 

En tot cas, a Catalunya li interessa que 
els beneficis d'aquestes inversions estran
geres i del possible petroli del futur siguin 
beneficis no per a una minoría de banquers 
o per a una xarxa d'uniformats influents, 
sino per al conjunt del poblé, per a la ma-
joria deis habitants de la Península. I aixó, 
com abans, per motius polítics ¡ per motius 
económics. 

Com en la qüestió de la térra i en tantes 
altres qüestions, Catalunya té interés a qué 
es resolguin els problemes de la Península, 
com una manera de resoldre el seu propi 
problema. L'intervencionisme cátala, dones, 
ha de ser en el sentit de procurar cercar 
garanties que els beneficis del petroli serán 
per al poblé, primer que tot, i no tan sois 
de rebot, després de satisfer la voracitat 
deis cercles dirigents. Perqué és el poblé 
el que compra els teixits catalans i perqué 
és el poblé el que pot evitar que, en el 
futur, siguin de nou destruídes les nostres 
llibertats. 

VÍCTOR ALBA 

LA QUARTA EDICIO DEL»JUÁREZ" 
D'EN PERE FOIX 

Ha sortit corregida, augmentada i ano
tada per l'autor, amb mes de dues dotzenes 
d'il lustracions origináis, en un volum de 
332 pagines, relligat elegantment per a fer 
goig ais bibliófils exigents. 

La quarta edició d'una obra no permet 
descobrir gaires mediterránies, pero confes-
so que com a lector no faig quedar mala-
ment aquell definidor del clima galidó 
quan diu que els catalans som gent que no 
llegeix gaire — ell diu no-res — i que, a 
mes no ens hi fixem perqué no tenim me
moria. 

Malgrat la certa obligació que sembla 
que té un d'assabelentar-se deis fets cabdals 
d'un país que esdevé, per tants motius, una 
segona patria, jo desconexia el Juárez d'en 
Pere Foix. 

Es tracta duna biografía que ha meres-
cut general elogi de la crítica, ratificada 
a bastament per l'acollida del públic. Pero 
és una biografía molt poc novellada, a 
diferencia de la de Panait Istrati, del ma-
teix autor. L'escrúpol de I'exactítud traspua 
en totes les dades históriques. Pero la pas-
sió de l'autor dramatitza l'obra i res mes 
Iluny de la fredor académica que acostuma 
a predominar en tal classe de llibres, excep-
tuant les tendéncies d'un Ludwig, molt no
vel-lista. L'art d'en Pere Foix és personal, 
per la quantitat d'entusiasme que posa en 
els seus herois. És consubstancial amb el 
seu estil. Per aixó s'escapoleix de les defi-
nicions massa concretes. 

No cal ésser crític professional per a 
descobrir el foc interior on es forgen les 
obres d'en Pere Foix, aixís escrigui en cas-
tellá com en cátala. El seu secret és el 
d'identificar-se amb el protagonista. No se'l 
mira des de dalt ni de reüll: es posa dintre 
de la seva pell, per obra d'amor, i no tarda 
a fer-lo comprendre deis lectors. Amb la 
millor de les comprensions, que és la d'es-
timar, car ja sabia dir la doctora d'Ávila 
que sense amor no h¡ ha comprensió pos
sible. 

Foix copsa la psicología del personatge 
i el va viure en l'ambient de la seva época. 
I per torna, els defensa a capa i espasa, 
sense embalum retóric. I sense parlar de 
l'autor, recurs deis aficionats incompetents 
quan intenten fer un panegíric cTencárrec. 
Recordó un llaurador en una vetllada ne
crológica dedicada a Ganivet. Comencá 

GLOSSARI D'AFERS INTERNACIONALES 
Per FAVENCIUS 

LA CONFERENCIA EN EL CIM. Tota la política internacional está sota el signe d'aquesta 
conferencia propugnada per McMillan, que hi anirá avalat peí triomf deis conservadors 
británics, fill de la prosperitat económica del país i de les promeses de pau. Per cert que 
molts no s'adonen que el senyor Khruixtxev, fent un tomb pels Estats Units, ja n'ha celebrat 
una, de conferencia en el cim, precisament la que ell volia, cara a cara i a soles amb Eisenho-
wer, al Campament Davis. 

Observem que el president de Gaulle també s'ha fet respectar, ajornant la data fins a 
darrers d'abril, quan el seu amic Khruixtxev haurá visitat París. Potser aleshores els afers 
d'Algéria hauran entrat en via de transacció. Franca tindrá la bomba atómica i el petroli del 
Sahara comensará a rajar a benefici de Tunis, Marroc, Algéria i Franca, en competencia amb 
el petroli rus i l'americá. 

LA "TOURNÉE" D'EISENHOWER. En la campanya peí triomf electoral del partit república 
i per la coexistencia, el president recorrerá des del Pakistán a Madrid, passant peí Vaticá. És 
natural que si visita Khruixtxev no tingui inconvenient a visitar Franco, que va estar d'un 
tris de quedar postergat. Pero Castiella va jugar fort a Londres, i el bon senyor Eisenhower 
haurá de carregar amb Franco, per torna. Indubtablement és un éxit diplomátic del cabdill. 
No sabem si d'Eisenhower. Potser no és a propósit, pero recordem les paraules fináis de 
George Orwell, l'autor á'Homenatge a Catalunya, desconegut pels catalans, en la seva 
Granja deis Animáis, comparable ais Viatges de Gulliver per la intenció de sátira política. 

«Éls mirons, a les finestres, giraven la vista des deis marrans ais homes, i des deis homes 
ais marrans, pero els era impossible dístingir quins eren els uns i quins eren els altres.» 

dient: «Era de Málaga, com jo.» Un oient 
interrompé: «Ganivet no hi té cap culpa.» 

L'estil és l'home. Hi ha estil quan hi ha 
home, a no confondre amb homuncul. Per 
aixó en Foix s'expressa sempre de manera 
personal, com ho feren els seus grans ena
moráis, autodidactes com ell, Gorki i Panait 
Istraití. 

Julián Amo, un deis crítics de mes pes 
i fonament, ha escrit a Revista de Revistas: 
«El sentido de responsabilidad de Foix es 
muy agudo y le ha hecho crecerse, sabiendo 
que en México no podría escribirse con li
gereza del Benemérito.» 

Ja en la primera edició, Alfonso Reyes, 
1'indiscutible, enviá el seu missatge: «Vaya 
mi mejor opinión sobre este libro que sien
do tan noble y de tan sana doctrina está 
llamado a nuevas ediciones.» ¡Bon auguri! 

En el Juárez resplendeix la mateixa pas-
sió per la llibertat que inspira tota l'obra 
d'en Pere Foix. Vegi's Pancho Villa, Cár
denas: su actuación y su país, Apóstols i 
mercaclers, Homes d'amor i de guerra, Ca
talunya, s'tmbol de llibertat, i tota la resta 
de la producció d'un Pere Foix que encara 
no ha estat prou estudiat per nosaltres, els 
catalans, que no llegim i que som capados 
de dir, com si és tractés d'una gran gesta: 
«Ara estic llegint un llibre. . .» 

MANUEL GALES 

Honor ais nostres Morts 
El diumenge 18 d'octubre tingué lloc a 

Perpinyá, com tots els anys, un important 
acte a la memoria de tots els morts en 
exili i en homenatge al president Lluís 
Companys, en escaure's el dinové aniversari 
de la seva mort gloriosa. 

Durant tot el dia nombrosos grups de 
patriotes afluíren al cementiri de l'oest 
d'aquella ciutat i floriren l'estela que fou 
erigida damunt la térra on reposen els eos-
sos deis que moriren durant l'éxode en 
hospitals i camps de concentrado. 

A migdia, quan l'afluéncia era mes nom-
brosa, els representanrs d'Esquerra Republi
cana de Catalunya, Moviment Socialista, 
Acció Catalana, Estat Cátala, Confederado 
Nacional del Treball, Front Nacional i 
Amics de la Cultura Catalana, s'inclinaren 
en un minut de silenci recordant tots els 
que moriren en el combat i tots els que, 
dispersos peí món, han mort seguint fidels 
ais ideáis de justicia i de llibertat. 

En nom de totes les entitats organiza
dores de l'acte, Joan García Castellet, mem-
bre Secretari del Consell Directiu a Franca 
d'E.R.C, glosa en un sentit parlament el 
sacrifici d'aquells que s'homenatjava, féu 
un merescut elogi deis que a l'interior de 
Catalunya accentuen la Huita contra el ré-
gim, i reitera la confianga deis allá pre-
sents en els dies a venir. 

Clogué l'acte el diputat membre de la 
Comissió Permanent del Parlament Cátala, 
Manuel Serra Moret. L'honorable patrici, 
en una emocionant perorado, exalta la fe 
del poblé cátala, i digué com els sacrificis 
i les conductes exemplars no son estérils. 
Acaba amb visques a la República i a Ca
talunya. 

Com sempre que es recorda les figures 
deis dos grans presidents de la Generalitat, 
els assistents coincidiren a lamentar la man
ca d'un digne successor. 
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