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PER UNA ETICA 
C A TA LAN1STA 

QUAN hom arriba a la seixantena, fa bo 
. de girar-se, de tant en tant, de cara 

enrera, i poar records. No sabeu com és 
de reconfortant el fet d'anar comprovant 
que encara bateguen én un mateix els ma-
teixos ideáis que ens abrandaven ais vint 
anys; de veure com, per mes viaranys que 
un hagi trobat tot ferrt via, per mes revolts 
que s'hagin presentat, per mes crullles que 
l'hagin desconcertat, sempre ha seguit el 
camí mes dreturer, sempre ha romas fidel 
ais cánons que, de bona hora, s'ha impo-
sat Uiurement. Bella cosa és arribar a la 
maduresa i trobar-se d'acord amb un ma
teix, sense reserves, sense excuses, sense 
penediments. 

I és que «recordar — sosté José Ortega 
y Gasset, en El Espectador— és girar la 
vista vers al jo pretérit i trobar-lo encara 
viu i vibrátil, talment un dard que segueix 
per Taire la seva via quan el brac. que el 
llanca ja reposa». «Un ésser que menysprea 
la seva propia realitat — afegeix — no pot 
estimar veritablemenl res ni teñir dintre 
d'ell res que sigui veritat». 

Enllá d'enllá, era sembla veure encara el 
meu pare quan, mentre la familia visque 
a Sitges, en donar-li jo, tot cofoi, la carta 
de felicitació, en castellá, que m'havia fet 
escriure-li el mestre — el senyor Barra-
china —• me la rompía i em deia que 
n'hi escrivís una altra en cátala, tal com 
jo sabes. El veig encara quan m'agafá la 
Historia de España que em feien estudiar 
al coHegi i corregía el que deia de Felip V, 
¡ m'ho feia aprendre de cor, ben bé. És 
ben viu en mi el record que, a casa — de-
via ésser devers l'any 1910 — , el meu 
pare rebia cada dia La Veu de Catalunya i 
El Poblé Cátala i nosaltres — els tres ger-
mans — , cada setmana, En Pataje!. 
Aquests foren els meus mestres de lec
tura catalana. Mes tard, ja mort el meu 
pare, un dia, tot furgant per entre la seva 
biblioteca, vaig trobar-h¡ unes normes orto-
gráfiques: constituíren la base deis meus 
coneixements de gramática catalana. 

Devers l'any 1919 — no ho recordó ben 
bé —-, el meu oncle matern, república deis 
de La Publicidad, en rebre una notificado 
de la fundació de l'«Agrupació Nacionalis
ta del Penedés», de Vilafranca (adherida 
a la «Luga Regionalista»), em digué: 
«— Te n'hauries de fer soci, tu. El teu 
pare era catalanista». Mai no li agrairé prou 
que em vagi encarrilar vers al catalanisme. 
Ha estat per a mi un seguit de revelacions 
meravelloses. Llavors vaig iniciar la meva 
coliaboració a Les Quatre Barres. 

Devia ésser l'any 1920 que el «Centre 
República Autonomista», de Vilafranca, 
anuncia una conferencia de don Francesc 
Maciá. Junt amb un altre enyorat amic, 
hi férem cap. El senyor Maciá no compa-
regué, pero, mentre i'esperávem, els joves 
que constituíem l'auditori canviárem im-
pressions. N'hi havia de tots els estaments. 

DINTRE del conjunt del món el nostre país és poca cosa i només l'esforc, de tots 
nosaltres pot arribar a aixecar-lo a un nivell digne, al qual tenim dret. Una 

desgracia passatgera l'ha reduit a un rang en molts aspectes inferior al de certs 
paisos colonials, que veuen respectades les seves característiques nacionals i teñen 
un futur ciar amb la liquidació del colonialisme que vivim. Él futur de Catalunya 
no ho és gens, de ciar. Només la nostra confianca irreductible en la nostra constan
cia ens fa esperar un destí de llibertat i de dignitat. Pero per a aconseguir-lo cal 
aplegar esforcos avui divergents, voluntats disperses i un sentit de la realitat que 
a vegades no veiem en catalans que pretenen ocupar llocs de responsabilitat i ser 
guies del poblé. 

Aquest sentit de la realitat, el poblé de Catalunya el té, perqué la realitat li és 
massa dura per a no deixar-se sentir. Algunes vegades a l'exili s'ha exposat el temor 
que raillament en qué viu Catalunya sota el régim franquista podia haver fet perdre 
al nostre poblé la noció deis canvis soferts peí món en els darrers vint anys, la qual 
cosa podría ser un inconvenient, en el moment de restablir-se la normalitat, per a 
encaixar aqueixa normalitat nostra a la del món, molt diferent del d'abans de la 
guerra i del qual el régim franquista, amb les seves atzagaiades retrogrades, manté 
desronnectat ti país. Les nostres relacions amb els amics de l'interior i les converses 
freqüents — algunes ben recents — amb amics que teñen sovint I'oportunitat d'aus-
cultar els nuclis mes ben preparáis i mes responsables del país, ens permeten no 
sentir aqueix temor. La sensibilitat política deis catalans els fa estar alerta, a vegades 
intuitivament, de l'evolució que sofreix el món i no creiem que l'encaix de la nostra 
normalitat a la normalitat europea sigui difícil. El nostre país, déiem, és poca cosa 
en el conjunt del món i després de l'experiéncia falangista, tan lamentable, ho és 
encara mes. Haurá de seguir els corrents polítics i socials que regeixin l'Europa 
Occidental, amb les modalitats que el carácter cátala imposi, i dependrá de l'es
forc; i del seny de tots els catalans que l'aplicació d'aqueixos corrents en l'adminis-
tració del nostre país tingui la virtut de tornar-li, amb la llibertat, la dignitat, i 
d'imposar el benestar creixent deis seus ciutadans. Podem aplegar forces amigues 
que ens ajudin, pero acjueixes forces només ens ajudaran si nosaltres sota, per nos
altres mateixos, una forca. ÉS a dir: el nostre destí depén de nosaltres. 

D'aquella reunió improvisada sorgí la idea 
de constituir una entitat netament catala
nista. Creárem el «Bloc Catalanista» i, mes 
tard, editárem el seu portantveu: Avant! 
Aquell patriota que es digué Amfós Sans i 
Rossell en fou el president i ti director, 
respectivament; jo, el secretari i el redactor 
en cap. Elegírem, ben aviat, vice-president 
el car amic doctor Salvador Armendares i 
Torrent. 

Que és lluny tot aixó! D'aleshores enfá, 
ha plogut molt. El meu urc és d'haver ser-
vat incólumes, a través deis anys, els prin-
cipís básics que sostenía ais vint anys. 

Avui, expatriat que sóc a 1'Argentina, 
puc comprovar, amb goig, que el meu ca
talanisme és, fonamentalment, igual que el 
d'aleshores: pristí, afinat per l'experiéncia, 
reblat per la reflexió, assaonat per la idea 
democrática i liberal. 

I és que el catalanisme, tant com sen
timent de patria, és convicció, tant com 
dogma és capteniment. 

José Ortega y Gasset creu que «les nos-
tres conviccions mes arrelades son les mes 
sospitoses», perqué «constitueixen el nostre 

, límit, els nostres confins, la nostra passíó». 
No té en compte que, tal com afirma 
Stuart Mili, «la convicció pregona d'un ho-
me el sostreu ais atacs del ridícul», per
qué convicció vol dir fe, certesa, conclusió, 
convenciment, persuació. Suposa haver tret 
conseqüéncies deis fets, haver donat l'as-
sentiment a un ideal i haver-li estat fidel 
tothora. Significa cultura, per tal com «cul
tura és — segons Ortega y Gasset •— fi-
delitat amb un mateix, una actitud de res
pecte religiós envers la nostra vida perso
nal i propia». 

Quan parlo d'una ética catalanista, no 
pretenc pas ni insinuar la creado duna in-
quisició, per tal de llancar excomunions. 
Vull dir tot simplement que, tal com están 
avui les coses a Catalunya, ens cal contenir 
— i esquivar— el perill d'una assimilació 
castellana. Hom intenta d'acomplir-la-hi 
insistentment, subtilment. Ens cal iniciar 
una acció convergent que mostri, per la fer-
mesa del nostre capteniment, la solidesa de 
la nostra catalanitat. I el catalanisme, en 
tant que capteniment, obliga a una ética. 
Cal que tots ens adonem que hi ha entre-
teixit molt complicat de deures i de drets, 
d'obligacions i de llibertats. 

Segons Renán, «teñir glories comunes en 
el passat, una voluntat comuna en el pre-
sent, haver fet junts grans coses, voler fer
ies encara: veus ací les condicíons essen-
cials per a ésser un poblé». I ésser un poblé, 
una nacionalitat, suposa solidaritat i lleial-
tat recíproca, implica una realitat. Del com-
portament de cadascun deis components 
seus depenen la llibertat i la grandesa col-
lectives. No debades Papini ha pogut dir 
que «una societat será tant millor com 
millors siguin els homes que la integren». 
No debades ha dit Maurois que «la tole
rancia, el respecte a les liéis i a la disci
plina son les condicions de la llibertat» 

Admiro l'harmonia que denuncien en 
l'home una manera de pensar i una manera 
de fer sempre coincidents. Es pels actes 
que coneixem els homes. I em fa l'efeete 
que quan Enric Prat de la Riba deia: «Ésser 
nosaltres, aquesta és la qüestió. Ésser 
catalans», posava el dit a la llaga. No pre-
gonava el fet d'ésser catalans com si fós-
sim millors que els altres, sino que, millors 
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o pitjors, volia que fóssitn nosaltres ma-
teixos, catalans i res mes que catalans, sense 
confusionismes, amb sentit de continuítat. 
I, ara mes que mai, ens devem en absolut 
a Catalunya. Ara és quan, paral-lela a l'ac-
ció Catalunya enfora, per tal d'internacio-
nalitzar el nostre plet, cal anar Catalunya 
endins, tal com proclamava la Conferencia 
Nacional Catalana del 1922. 

Cree, amb l'enyorat amic Rovira i Ar-
mengol, que la necessitat de Uigar volun
táis pot obligar-nos a atreure a la tasca 
de lá reconstrucció nacional tot els elements 
aprofitables, en un clima de respecte envers 
tots els compatriotes freturosos de prestar 
un servei a la patria, tant si ens plau com 
si no la solució que defensen. Admiro 
Lyautey i Prat de la Riba perqué saberen 
atreure's, gairebé coetániament, homes de 
totes les idees i de totes les tendéncies po-
lítiques i religioses, per a una obra que 
interessava primordialment a llurs paísos 
respectius. Lyautey i Prat eren homes guies, 
esperits constructius, que son els que ens 
calen, ÉS la cooperado que el nostre espe-
rit democrátic exigeix al nostre esperit na
cional. Pero, aixó no vol dir pas que 
aquesta actitud conciliatoria, filia d'un am
pie sentit de totalitat, ens hagi de fer pas-
sar bou per bestia grossa. No podem passar 
per alt contradiccions tan greus com les 
d'aquells que, ensems que es diuen cata-
lanistes, están inscrits com a socis d'orga-
nitzacions republicanes espanyoles. No aca
bo d'entendre com pot haver avui en dia, 

H A SORTIT o está a punt de sortir, a 
Méxic, un llibre de Fidel Miró. Un 

llibre sobre la situació de l'emigració re
publicana, els seus problemes i les seves 
perspectives. 

He pogut llegir el llibre abans que l'im-
primissin. La lectura em suggerí algunes 
reflexions, que potser no seria inútil anotar. 

La primera és de carácter personal. Co-
nec en Miró des deis comencaments de la 
nostra guerra o potser d'abans. El vaig trac-
tar, sobretot, el 1936, al costat d'aquell xi-
cot, Martínez, secretan de les Joventuts 
Llibertáries, que tenia una sensibilitat i 
una intel-ligéncia política excepcionals. 

L'evolució de Fidel Miró ha estat — com 
la de tots nosaltres que no son enzes — 
considerable. Ho ha estat des del punt de 
vista estrictament polític, de la ideología, 
i des del punt de vista cátala. I, malgrat 

en aquests moments en qué l'assimilisme 
ens amenaca per tots costats, catalans que 
tinguin enees alhora un ciri a Déu i un altre 
al díable, al poblé oprimit i a l'Estat opres-
sor. No és pas que pretengui fer-los ésser 
catalans per forca. Vull que es defineixin, 
que tinguin el coratge de dir si son amb 
nosaltres o contra nosaltres. No em plauen 
les mitges tintes. Respecto mes l'actitud de 
Jacinto Grau, que abjura i es passá a l'altra 
banda, que no pas la d'aquests altres ca
talans que van amb els espanyols i ens fan 
la gara-gara. 

Cap a l'any 1920, hi havia, al Rif, nadius 
collaboracionistes. La premsa espanyola de 
l'época en deia moros amigos. Accepto, 
amb pena, que hi hagi catalanes amigos; 
pero no gent que tingui una cama ací i 
l'altra allá. Admeto — i celebro — que, 
entre els catalans, hi hagi diversitat de cri-
teris, de parers, d'opinions, de tendéncies. 
Aixó vol dir que no tenim l'esperit de 
ramat, que no som gregaris. És el llevat 
d'una democracia activa. És un senyal es-
perancador de vitalitat. 

Alió que espero de l'ética catalanista és 
que, en posar en joc la consciénda i la 
voluntat deis catalans, Catalunya, com a na-
cionalitat, esdevingui viva, tangible, ope-
rant, concreta, i no pas un ésser abstráete 
com risca de tornar-se. Disraeli deia que 
«una nació és una obra d'art i una obra de 
temps». 

PERE MAS I PERRERA 
(Prohibida la reproducció") 

aquesta evolució, Miró és, amb vint-i-tants 
anys mes al damunt, igual que el «xava» 
que vaig conéixer el 1936. 

Potser aixó ens hauria de fer reflexionar 
sobre l'actitud de la majoria de les forces 
polítiques catalanes en front deis anarco-
sindicalistes. Cap no preveía la possibilitat 
d'aquesta evolució, que els esdeveniments 
accentuaren, pero que suposo que s'hauria 
realitzat de totes passades sense la guerra 
civil. No sois no la prevéiem, sino que, 
entossudits en les qüestions polítiques im-
mediates, la féiem mes difícil, l'allunyávem. 

Cal recordar aixó per a no reincidir ni 
ara ni en el futur. L'anarco-sindicalisme 
cátala, siguin quines siguin les formes que 
prengui, constitueix un tret de la fisonomía 
de Catalunya tan essencial com alió de 
«l'avara povertá dei catalani» o alió altre 
de «los catalanes de las piedras sacan 
panes». 

El dia que a casa nostra no hi hagués 
anarco-sindicalistes, Catalunya es trobaria 
empobrida, amputada, com un eos sense 
glóbuls rojos. 

La segona reflexió deriva de la primera. 
L'anarco-sindicalisme cátala ha trigat a 

comprendre el problema cátala. Una polé
mica a les pagines de la CNT de Méxic, 
entre Miró i Leiva, demostra que el pro
blema no ha estat encara compres per certs 
anarco-sindicalistes no catalans. 

Pero em sembla que avui la qüestíó ca
talana és ja un valor conegut i acceptat en 
el moviment anarco-sindicalista de casa nos
tra. Potser calen uns quants passos mes, de 
tipus práctic, perqué aquesta acceptació es 
manifesti de manera evident. Per exemple, 
una revista anarco-sindicalista en cátala; 
reunions o mítings anarco-sindicalistes en 
qué es parli en cátala; alguns estudis — en 
qualsevol idioma — signats per anarco-
sindicalistes sobre qüestions específicament 
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catalanes i llurs relacions amb les qües
tions de la Península. 

Pero tot vindrá, n'estic convencut. 
Amb una condició: que no tornem a 

pensar en l'anarco-sindicalisme en termes 
policíacs i de pinxo de l'Arc del Teatre. 
(Bé, ací hauria d'usar la segona persona, 
perqué jo mai no he vist l'anarco-sindica
lisme en aquests termes). 

I amb una precaució: que no exigim que 
l'evolució siguí fora de temps, a un ritme 
impossible. Millor dit, que no exigim res. 
L'anarco-sindicalista no ha de teñir — ni 
pot teñir— de Catalunya la mateixa con-
cepció que el liberal o que el marxista (no 
entenc per marxista el comunista, perqué 
aquest de Catalunya només en té la con-
cepció que el xantagista té de les cartes 
comprometedores). 

L'anarco-sindicalista, ara que está des-
cobrint Catalunya, la veu a la seva ma
nera, la vol com la veu. Haurá de Uuitar 
perqué s'assembli a la seva idea de Cata
lunya. En aquesta lluita no tots coincidirán. 
Els liberáis i, en menor mesura, els mar
xistes, lluitaran per Catalunyes diferents. 

Pero la deis anarco-sindicalistes no será 
menys Catalanya, ni menys respectable, ni 
menys nostra que la deis liberáis, la deis 
marxistes o fins i tot que la deis senyors de 
dreta. 

Si oblidéssim aixó, donaríem la rao ais 
que, fins ara, dins l'anarco-sindicalisme, 
no comprenien la qüestió catalana. Mes, 
encara: donaríem la rao a Royo Vilanova 
i al gobernador Acedo. 

Perqué un país, una patria, no és sola-
ment un nom, un territori i una historia. 
És també, i per damunt de tot, les possibi-
litats que tot aixó dona ais habitants ac
tuáis del país de ser cada mes ells ma
teaos. 

La tercera reflexió és aquesta: El feno-
men que l'emigració catalana no hagi pu-
blicat ni una sola novel-la de categoría 
sobre la nostra guerra,* ni un sol llibre de 
doctrina política, ni una sola obra de teo
ría o d'história moderna, ni estudi serios 
sobre els problemes de casa nostra. El llibre 
de Miró és la primera excepció. 

* Víctor Alba oblida, elegantment, les seves 
novel les Els superviveiits, Méxic, 1950, i La 
vida provisional, Méxic, 1950. (N. de la R.) 
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Aixó ens hautia de conduir a preguntar
nos sí la nostra emigrado, que ha donat 
proves de tanta indiferencia (discutir, fer 
manifestos, fer «sidral», és fácil, n'hi ha 
prou arab seguir els costums d'abans de la 
guerra) es pot considerar amb drets, en
cara, per al futur. Em pregunto si a mes 
de la llarga separado que fa que hagi de 
ser difícil, el día que Franco desaparegui, 
la nostra adaptado a les noves condicions 
de casa nostra, no h¡ ha també un divorci 
entre Catalunya i els seus emigrats. 

Passar-se els anys dient-li a una dona: 
«T'estimo», és demostrar una manca d'ima
ginado i, en el fons, una manca d'interés 
real, que han de fer dubtar de la veritat 

de la frase i donar-li el carácter duna sim
ple manyagueria per a sortir del pas. 

Catalunya té problemes. Aquests proble-
mes son la Catalunya d'avui. Mentre no els 
estudien), no els cerquem solució, no els 
sentim com problemes nostres.. . mentre 
els nostres problemes siguin exclusivament 
les qüestions baixes de sostre de l'emigra-
ció i la preocupació per la nostra nostalgia 
personal, em pensó que el fet d'haver nas-
cut o d'haver-se criat a Catalunya i de par
lar cátala no dona cap dret. 

Tot aixó potser és una mica brutal. Pero 
no hi fa pas res. No ens vantem de parlar 
dar i cátala? 

VÍCTOR ALBA 

L'AGRICULTURA CATALANA 

PODRÍA dir-se que l'agricultura cata1 ana 
és i ha estat sempre (o almenas des 

del 1486 en qué els remenees s'emancipen) 
de tipus familiar. Car fins i tot, a Catalunya, 
quan algú parla d'una «gran finca"» rus-
tega no fa al-lusió a cap latifundi, com els 
d'Anda'usia, ni a una propietat de milers 
d'hectarees com se'n troben a ¡'América. 
Sovint, encara, una «gran finca» catalana 
solía ser repartida entre diversos mitgers 
o arrendataris que conreaven feixes dedica-
des a la policultura, la qual cosa, de fet, 
implicava un conreu familiar. 

Alio que diferencia essencialment, en 
efecte, la propietat rural no és pas l'exten-
sió sino el régim agrari, la moda'itat de la 
cultura. I aixó resa en sentit social i en 
sentit económic. Per a ¡'agricultura cata
lana, el fet importan! és que la familia de 
¡'agricultor visqui i progressi. D'ací que 
el pagés lendeixi instintivament a la po
licultura, l'única que proporciona una pro
dúcelo múltiple, ¡'única que compensa les 
males amb les bones collites i assegura la 
continuitat de la vida familiar. El latifun
dista, en canvi, si vol ser agricultor i no 
un parasit, s'inclina a la monocultura, a la 
prodúcelo d'un sol producte en gran escala, 
que és la que pot rendir mes beneficis amb 
menys temps i, relativament, amb menys 
treball. Aquesta és, dones, una agricultura 
de tipus capitalista encara que els soviélics i 
el comunistes xinesos no s ho creguin. ÉS bo 
d'observar també que fins fa poc -— di-

guem mig segle — els pa'isos on predo
minaba la gran propietat i la monocultura 
eren els mes endarrerits perqué el latifundi 
era reservat a una casta privilegiada basa
da en l'eschvatge del peo. Ver contra, els 
pobles on ¡'agricultura familiar és institu-
ciona'ment secular i on els seus filis porten, 
gairebé tots, sang pagesa a les venes, han 
produit una civilització caracterítzada per 
¡'amor a la térra, en l'ordre moral, i 
per l'amor a la llibertat en l'ordre politic. 
Oui vulguí extirpar aquests sentiments del 
cor deis catalans, alió que vol, en realitat, 
és matar Catalunya. Els actuáis ocupants de 
la nostra térra ho deuen saber fa que fan 
tot el que poden per tal d'empobrir el pa
gés cata1*}, a qui deixen abandonat a la 
seva sort, mancat d'adobs, de protecció i 
d'esperanca. 

A Cata'unya hi ha ara mes térra inculta 
que no pas cinquanta anys enrera. I molts 
pobles agrícoles teñen avui menys habí-
tants — a desgrat de ¡'afluencia foraste
ra — que abans de la nostra guerra. Perqué 
no solament els jornalers catalans sino els 
petits propietaris han abandonat el camp i 
han preferit la sort deis obrers industriáis 
al desti de llurs avantpassats. De tal ma
nera que, mentre la térra es despobla i en 
els pobles cada dia es buida una casa, a 
Barcelona no hi ha un pis per Hogar i la 
gent viu a munts o es resigna a cercar l'ai-
xopluc d'una barraca o d'una cova. 

Aixi tothom sembla oblidar que si bé es 
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pot viure sense cinema i sense radio, no 
s'ha trobat encara la manera de subsistir 
sense pa, sense arrós, sense vianda, sense 
alió, en fi, que només dona la térra i que 
les gratis ciutats no han produit ni pro-
duiran mai. 

El cert és que si ningú no posa remei a 
la crisi de l'agricultura mitjancant una po
lítica de preus encaminada a compensar 
l'esforc de ¡'agricultor i a fer-li mes ama
ble la vida sota el cel natal, vindra un 
temps en qué caldrá decretar el servei agrí
cola obligatori, com ja ho han comencai 
a fer els comunistes xinesos, a tall de tre-
balls f oreáis. 1 encara caldrd veure si el sis
tema és susceptib'e de donar bons resultáis 
económics, perqué la térra és com una dona, 
que només obre els bracos i es deixa fe
cundar per aquells que realment ¡'estimen. 

Mentrestant, Catalunya, si les coses se-
gueixen peí mal camí, amb un cap mons
truos i un eos raquític, mancat de la sang 
que un temps va fer-la «rica i plena», sem
bla condemnada, si no a la mort (perqué 
un poblé no mor aixi com aixi), a'menys 
a la seva anul-lació económica i a la im
potencia política. 

A. BLADÉ DESUMVILA 
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L'AD 
D E PONENT ni gent ni vent, és encara 

la resposta que alguns catalanistes do
nen ais que creiem que, tanmateix, les rela-
cions humanes imposen obligacions que no 
poden ser mesurades per adagis que no re-
sisteixen a la llum del neón deis nostres 
dies. En efecte, es contradiu el seny impli
can! en una condemna catalana tots els es-
panyols, tant se val si son vells com joves, 
reaccionaris o liberáis, franquistes o anti-
franquistes. 

Aqueixa manera primaria d'argumentar 
en l'enjudiciament del «contrari» té el greu 
detecte de negligir el fenomen de l'apa-
rició, en l'época moderna, deis elements 
polítics anticonformistes, de l'oposició, car 
en virtut d'aquella aparició s'ha imposat 
arreu la distinció entre l'Estat o els seus 
dirigents i el poblé o un sector d'aquest. 
També constitueix una manca de ponde
rado perqué amb la repulsa en bloc del 
poblé espanyol es menysestimen les possi-
bilitats que pot trobar el catalanisme en 
les neves generacions d'aquell. Ádhuc si 
s'és ¡ndependentista s'ha de teñir en comp-
te la presencia en un Estat d'aquells nuclis 
o individualitats susceptibles d'interessar-
se objectivament peí plet secessionista. Per 
aixó ha estat possible de veure com els lí-
ders mes inteMigents deis pobles colonit-
zats han preservat de llur odi els partits 
i els elements que a la metrópoli respectiva 
poden actuar de fre contra els actes re-
pressius del govern i ádhuc convertir-se, 
si voleu relativament, en uns justificadors 
de la desesperació deis maltractats. Un de-
terminat moviment nacionalista áfrica ha 
cregut necessari aturar el seguit d'actes te-
rroristes contra la població metropolitana 
perqué corria el risc de perdre-hi llurs mes 
solides simpaties. 

Sí, ja sé que no fa «almogáver» demanar 
que es doni un marge de confianza ais 
joves espanyols per tal d'ajudar-los en el 
procés evolutiu que ja s'ha iniciat, pero 
cree que s'ha de dir que de no fer-ho de-
mostrarem que som reacis ais corrents que 
arreu imposen els temps moderns. 

M'ha estat possible —per raons alienes 
a la política — mantenir un estret contacte 
personal i epistolar amb centenars de joves 
de diferents indrets d'Espanya. D'aquestes 
relacions n'he tret, al cap de vuit anys, la 
conclusió que en general la nova gene
rado espanyola és un immens camp verge 
que requereix unes maneres molt especiáis 
per a tractar-lo. En desvetllar-se de la ne
fasta influencia deis tóxics administráis 
durant mes de vint anys peí franquisme, 
molts d'aquells joves es troben davant d'un 
món que els és absolutament desconegut. 
Ja no cal dir que desconeixen completa-
ment l'existéncia deis problemes naciona-
listes peninsulars. Per aixó mateix les no
ves generacions universitáries no senten 
aquella catalanofóbia que encegava les pre
ceden ts. Desapareguts deis aparadors els 
rétols «no comprar tejidos catalanes», deis 
escenaris els xistos anti-catalans i de la 
premsa els articles pamfletaris —• i no pas 
certament per considerado a Catalunya, 
sino perqué el franquisme considera en-
terrat el catalanisme—• els joves no han 
rebut, com en el temps de la monarquía, 
la dosi diaria de veri. I si ara es volgués 
tornar ais temps deis Marsillachs i deis 
Pujols, estic segur que el procediment tin-
dria uns efectes absolutament cantrapro-
duents, car tots els insultáis peí franquisme 
esdevenen simpátics ais seus opositors. 

AGÍ 
En l'ocasió de la visita a l'estranger d'un 

gnif) de mes de trenta joves espanyols, una 
nit esclatá una discussió sobre el catala
nisme. Un sol d'ells reacciona violenta-
ment, és a dir en la forma que ho hauria 
fet un jove d'abans del 1939. Els altres es 
produ'iren amb ponderado, visiblement sor-
presos per la descoberta, a l'estranger, d'un 
nou problema espanyol amb el qual no 
comptaven. Havent-se demanat a un d'ells 
que opines sobre el cas, l'alludit respongué 
textualment que «com que no havia estu-
diat el problema, prefería no opinar». 
Temps després el mateix jove m'escriví per 
a demanar-me que el poses en relació amb 
el seu amic cátala que havia provocat 
aquella discussió «perqué desitjava obtenir 
elements de judici sobre les aspiracions ca
talanistes». Cree que el succe'it mereix la 
nostra máxima atenció perqué revela un 
canvi de mentalítat en la nova generado 
espanyola. Es pot dir que el catalanista 
d'avui sorprén mes que no pas indigna el 
jove espanyol. Es ben segur que una po-
sició separatista causaría estupor, pero tam
bé cree que en el xoc que rebria el jove 
espanyol hi hauria mes de desencís per la 
insolidaritat catalanista en la lluita col-
lectiva contra la dictadura espanyola i peí 
refús de col-laborar en el redrecament pos-

Espanya , 
España Libre que es ve publicant a Nova 

York (órgan de les Confederades) repro-
dueix i'article de Ricard Mowrer, corres
ponsal especial de The Christian Science 
Monitor, la revista de renom mundial, ti-
tulat Espanya s'estimba malgrat l'ajut deis 
Estats Únits. 

En resum diu que Espanya, des del 1951, 
ha rebut deis Estats Units ajut económic 
per un valor superior a mil milions de 
dólars. No obstant, el régim de Franco 
s'enfronta amb una crisi económica que 
voreja el desastre. 

Mentre el canvi oficial de la pesseta és 
de 42, el mercal lliure l'ofereix a 58 (i 
a mes). Les reserves or no arriben a 57 
milions de dólars; virtualment están es-
gotades. Ara fa tres anys passaven deis 
220 millions de dólars. L'any 1955 el dé
ficit de la balanca comercial era de 170 
millions de dólars. Peí desembre del 1957 
havia pujat a la xifra record de 387 mi
lions, i la xifra del 1958 no será menor. 

En dos anys, el cost de la vida ha pujat 
un 40%. I encara puja. 

El pitjor és que la industria textil, la mes 
gran d'Espanya, que emplea unes 300.000 
persones, sofreix una severa depressió. Com 
que el valor de la moneda ha minvat, la 
gent compra menys. A 1'octubre del 1958, 
les vendes havien baixat a una quarta part 
de la xifra normal, i les comandes en un 
59%. Les fabriques catalanes han de reduir 
a tres dies el treball, en lloc deis sis set-
manals. 

Espanya experimenta escassetat de recur
sos petrolífers; per manca d'intercanvi amb 
l'estranger caldrá rebaixar la importado en 
un 20%. És molt possible que s'hagi de 
racionar la gasolina. 

¿Com s'explíca la greu situació econó
mica d'Espanya malgrat els mil milions 
d'ajut (sense comptar els 350 milions de 
dólars d'ajut militar? 

Sense el programa d'ajut nordamericá a 

tenor de la situació de milions d'éssers que 
no pas de blasme per la intransigencia en 
si mateixa. 

És per tot el que queda dit que entenc 
que caldria anar mes en compte a argumen
tar partint de vells adagis que confonen 
en la repulsa tots els espanyols sense dis
tinció. Molts joves s'incorporen a la vida 
política amb un gran desig de compren-
dre i d'estudiar els problemes peninsulars. 
Aquesta preocupado ja ha costat a alguns 
d'ells tortures, empresonaments i l'exili. 
Pero és molt convenient advertir que la 
nostra terminología política no encaparra 
gens ni mica aqueixos joves. Es refusen a 
considerar les solucions polítiques i econó 
miques partint deis conceptes absoluts deis 
nostres vells dogmes. Per a ells, monarquía 
i república, liberalisme o esquerrisme i so-
o'alisme i democracia i autoritarisme no 
teñen un valor intrínsec ni els separen, com 
nosaltres, per barreres a vegades infranque-
jables. Per aixó de tant en tant ens sor-
prenen amb actituds polítiques que pug
nen amb les nostres maneres tradicionals 
d'actuar. I com que son absolutament sin-
cers en llur abrandament antifranquista i 
están encara molt mancats d'educació po
lítica, no tenim mes remei que acceptar-los 
tal com son si' no volem prescindir, com 
no s'ha de fer, de la seva aportació quali-
tativa a la causa de la llibertat. 

JOAN SAURET 

'estirnba-j 
Espanya la situació seria molt pitjor, na-
turalment. Les collites extraordináries del 
1952 permeteren al Govern suprimir el 
racionament de l'oli i del pa. Sense l'ajut 
americá ja hi tornaría a ser. Certament en 
l'oli d'oliva. El consum dolí és de 450.000 
tones. Enguany se'n colliran menys de 
300.000 tones. 

Des del 1953, quan es firma el conveni 
d'ajut a canvi de bases, Espanya ha rebut 
deis Estats Units cereals, farratges, llavors, 
olis alimentaris, carn, ous i coto per a per-
metre el funcionament de la industria tex
til; primeres matéries industriáis, especial-
ment carbó, ferro i acer, ferralles, estany, 
metáis no ferruginosos, i mineral de ferro, 
pulpa de paper, fusta, cautxú. S'ha enviat 
a Espanya maquinaria i articles mig aca-
bats per a mines de carbó, industries de 
l'acer i del ciment, defensa i municions, 
plantes eléctriques, ferrocarrils, carreteres, 
obres hidráuliques, aviació civil, agricul
tura, etc. 

Per altra part, la població augmenta (uns 
30 milions) í el 40% és agrícola. El rá-
pid programa d'industrialització del govern 
ha agreujat el déficit pressupostari i la in
flado. L'any 1956 el déficit del Govern 
fou la quarta part deis ingressos totals. La 
industria es basteix arredossada en un mur 
de proteccionisme i a costelles del desent-
rotllament agrícola. 

El sistema de control excessiu del go
vern, de Uicéncia d'importació i d'expor-
tació (tan suculent per al polític i el buró
crata), el control de preus, etc., agarroten 
l'activitat deis negocis. 

Altres inconveníents acaben de fer mes 
ombriu el quadre, i I'únic raig d'esperanca 
és que els Estats Units s'han compromés 
a l'aiut per al termini de deu anys de bases 
militars. Fins a 1963, si no s'allarga. I el 
valor de les bases espanyo'es puja per la 
manca de seguretat possible en les del 
Marroc. — M. G. 
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UNA ENTREVISTA AMB LLUIS NICOLAU D'OLWER 

«El cas de Catalunya no tindrá un solució justa i duradora 
fins que al món hi hagi un ambient de pau estable» 

M Éxic, marc del 1959. La tarda, a fora 
al carrer, és calorosa, feixuga. Dintre 

la casa — la casa d'un home d'estudi •— , 
ens sentim alleugerits. L'ambient, tranquil, 
com de biblioteca. Les paraules de l'home 
d'estudi — d'un eminent home d'estudi 
cátala — sorgeixen espontánies, un xic len
tes, senzilles i amb la franquesa d'un home 
del carrer. Es parla de Catalunya, de la si
tuado catalana en general, enfocada des 
del punt de vista polític. Parla el doctor 
Lluís Nicolau d'Olwer. 

— Tot el que puc dir-vos és un desple-
gament d'aquesta idea fonamental: que els 
exiliats hágim deturat el nostre rellotge i 
el nostre calendan el 1939, no impedeix 
pas que el temps segueixi marxant. AI cap 
de vint anys ha madurat ja una nova gene
rado que no va prendre part a la guerra 
— aquella guerra que nosaltres tenim sem-
pre en el record, perqué és la causa del 
nostre exili. Una nova generació moral-
ment major d'edat, que mira endavant i 
no pas endarrera, que no lliurará la seva 
confianza a uns homes que mai no ha co-
negut, ni emprendrá un moviment "resta-
blidor'. Les persones i les formes del nos
tre temps, per a ella, son ja la historia 
passada; només l'esséncia catalana i l'es-
perit democrátic son, també, el present i el 
futur. 

L'home que ens ha rebut amb el seu trac-
te exquisit, amb una bonhomia característi-
cament catalana, reflexiona per uns mo-
ments. Pensa — ens diu — que tal vegada 
se'l prendrá per un pessimista. Pero. . . 

— Em sembla que els catalans tendim 
a cloure els ulls a la situado real de Ca
talunya. Que tornin a publicar-se, i cada 
vegada mes, llibres catalans, que sigui sen
tida fondament la causa catalana, no po
den esborrar dos fets gravíssims. L'un, la 
immigració de forasters que, per arribar en 
grans masses, no s'assimilen —• com els 
immigrants d'altre temps — i que si s'as
similen corrompen la llengua. L'altre, la 
manca d'ensenyament del cátala; els nois 
només troben la nostra llengua (en el 
millor deis casos) al clos doméstic: Pescó
la, la premsa, la radio, el cinema.. . tot, 
tot és castellá. I fa vint anys que dura. 
Aquesta situado és molt mes greu que la 
creada després del 1714. 

Aleshores, ¿com pot manifestar-se la per-
sonalitat de Catalunya, en tant que entitat 
nacional? La pregunta és tot seguit recolli-
da peí nostre il-lustre interlocutor: 

—-La personalitat de Catalunya ha de 
manifestar-se, no pas amb faramalla de pa
raules, sino amb fets. Catalunya existeix 
peí seu art, peí seu treball, peí seu pensa-
ment i, mes que res, per la seva llengua 
i la seva voluntat. 

Així plante jada la situado catalana, no 
ens sembla fora de lloc formular aquesta 
pregunta concreta: ¿quin valor es pot atri
buir a les seves institucions, polítiques, na-
turalment? L'home somriu i desplega la 
seva má dreta en un moviment ampli, com 
aquel 1 qui marca uns punts suspensius. . . 

— Les institucions teñen un valor sim-
bólic insubstituible. Representen la darrera 
manifestado de la voluntat popular lliure-
ment expressada. No és pas culpa de ningú 
mes que de la dictadura, si encara no n'hi 
ha hagut una altra. 

I, espontániament, el doctor Nicolau 
d'Olwer estén una mirada al futur. . . Im-
mediat? Tal vegada. 

—-La situado política de Catalunya 
—-explica ara— está lligada a la d'Espa-
nya, i aquesta está condicionada per reali-
tats d'ordre internacional. Circumstáncies 
que fan impensable la fi del franquisme 

L. Nicolau d'Olwer 

per un moviment revolucionari popular. 
Titllat de comunista, seria esclafat: el cas 
d'Hongria girat del revés. És molt proba
ble, dones, que el régim actual s'acabará 
o bé aigualint-se progresivament, o bé 
d'una manera sobtada per una revolució de 
cambra, que donará només el consol d'un 
canvi de jeia. Un altre general, un direc-
tori militar, una monarquía ('carlina', de 
mes a mes!), un govern de coalició re-
colzat per l'exércit (conservadors, falangis-
tes penedits i algún esquerrá, com mes ex
tremista millor, per a donar-hi color). 
Franquisme sense Franco, i la Ilibertat sem-
pre en vacances. Si els catalans i els repu-
blicans de 1'interior creuen que mes val 
aixó que alió i que Túnica sortida és de 
dur el carro per aquest pedregam, faran 
molt bé d'empényer. . . tant com els de 
l'exilí faríem malament de sumar-nos-hi. 
Els catalans exiliats ens trairíem a nos
altres mateixos si no manteníem sense cap 
reculada la ideología nacionalista i demo
crática que ens ha dut a l'exili. 

Arribats en aquest punt inquirim del 
nostre interlocutor si considera convenient 
l'acció des de l'estranger i, en cas afirma-
tiu, en quina forma. 

— L'actuado política — ens diu Nicolau 
d'Olwer — , que ha d'aprofitar a favor de 

1'ideal les circumstáncies canviants de cada 
moment, no pertoca a l'emígració, sino ais 
catalans que son a Catalunya. Ells han 
d ésser els jutges del 'quan' i el 'com'. 
La nostra tasca és de no entrebancar alio 
que ells creguin que cal fer; no entreban-
car-ho, ni amb critiques que poguessin des-
coratjar, ni 'volent-hi ésser', cosa que re-
vifaria l'adversari. 

L'home d'estudi insisteix; 
— El problema básic és el de la nostra 

llengua. Res que no en garanteixi la com
pleta Ilibertat, i sobretot la seva fundó de 
1 lengua escolar, no será un guany decisiu 
per al futur de Catalunya. La qüestió de 
la llengua cal posar-la sempre a primer 
terme. 

«Des de l'estranger —afegeix encara—, 
cal fer alió que no és possible de dins es-
tant per a donar a conéixer la personalitat 
de Catalunya i expandir la seva cultura. 
La resta. . . 

En aquest punt de la conversa els punts 
suspensius son subratllats a consdéncia peí 
nostre interlocutor. Nosaltres pensem, pero, 
que el seu nom ha figurat en determina-
des gestions, en protestes... 

— Sí — reconeix — , he signat en com-
panyia de bons amics i catalans iMustres 
diversos documents adregats a la UNESCO 
i a altres organitzacions internacionals. 

Pero, inmediatament, afegeix: 
-—Creieu-me que ho he fet convencut 

que era inútil. 
Davant la nostra insistencia, el doctor 

Nicolau d'Olwer resumeix amb aquesta 
generalització: 

— El cas de Catalunya, que és el de tots 
els pobles petits, no tindrá una solució jus
ta i duradora fins que al món hi hagi un 
ambient de pau estable. Només en la pau 
pot haver-hi Ilibertat. 

Posats de cara al demá, li demanem quin 
lloc creu que podria pretendre ocupar Ca
talunya dintre d'una Federació Europea. 
Ens diu: 

—La Federació Europea, si mai arriba 
a existir, será constituida per un pacte 
entre estats independents. Propugnar per
qué Catalunya en formi part, implica pro
pugnar també, com a qüestió previa, la so-
lució separatista. 

En donar per acabada l'entrevista, el 
nostre distingit interlocutor ens diu, sem
pre amb la seva franquesa d'un home del 
carrer, a la vegada que d'un gran home i 
un gran cátala: 

:— Us prego que remarqueu que les nie
ves paraules teñen un carácter exclusiva-
ment personal. Us dic amb sinceritat alió 
que pensó. No pretenc pas encertar. D'al-
tres pensaran d'altra manera. Ho respecto. 
Ara, com és natural, ajusto la meva con
ducta al meu pensament. 

Malgrat la seva transcendencia indubta-
ble, la conversa s'ha desenrotllat tranquila, 
senzilla, com l'ambient que ens envolta. 
Un ambient assossegat i familiar, propici 
a l'estudi i a Ja reflexió, en el qual es nota 
la mi rectora d'una dama gentil i espiri
tual: la de l'escriptora Palma Guillen de 
Nicolau, esposa de l'home amb qui acabem 
de parlar. Pero la tarda, a fora al carrer, 
segueix essent calorosa, feixuga . . . Una 
tarda de marc del 1959. 

SALVADOR FERRET 
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LES DUES G 
Amb el títol la España que sufre y es

pera, El Universal de Caracas ha publicat 
una crónica de Nova York en la qual W. K. 
Mayo resumeix en els següents termes la 
impressió general del professor Bogdan Ra-
ditsa sobre l'Espanya de Franco: 

«Para comprender el problema de España 
en toda su magnitud hay que tener en cuenta 
que han transcurrido unos veinte años desde 
la guerra civil y durante esas dos décadas 
ha crecido una nueva generación. Hay ahora 
en España dos generaciones distintas que no 
concuerdan, ya que la una vive del recuerdo 
y mira hacia atrás, y la otra vive del pre
sente y mira hacia adelante. El limite que 
separa ambas generaciones se encuentra en 
los alrededores de los 40 años. Los que tienen 
más de 10 años, que constataron la incapa
cidad de la Repi'iblica para dar al país una 
estructura estable y, además, vivieron los 
horrores de la guerra civil, si se trata de 
adversarios del régimen franquista son, por 
lo general, terriblemente pesimistas: no creen 
en nada; y si se trata de partidarios del ré
gimen, son fanáticos, obtusos, cerrados e in
transigentes. De esta generación, en conjunto, 
no hay nada que esperar. La otra generación, 
la que tiene menos de -Í0 años, que estaba 
en la infancia o en la adolescencia durante 
la fase de la República y la guerra civil 
(1931-39), es vigorosa y optimista. En su 
inmensa mayoría es antirrégimen. Desprecia 
a fondo la pandilla que se encuentra alrede
dor de Franco y recuerda con desdén — si lo 
recuerda — a los políticos de derecha y de 
izquierda que por su incapacidad y tontería 
fueron causantes del colapso de la España 
democrática. En el ejército, soporte principal 
del régimen, se manifiestan claramente esas 
dos generaciones: los viejos y los jóvenes. 
Los primeros, «héroes» de la guerra civil, 
son generales, o coroneles. Ejercen el alto 
mando. Disfrutan de sueldos elevados y go
zan de múltiples privilegios. Esa generación 
— la médula del ejército — se siente ligada 
a vida y muerte con el régimen. Sabe muy 
bien que el derrumbamiento del régimen sig
nificaría su propia desaparición. Y se de
fiende biológicamente. Pensar que alguno de 
los componentes de ese grupo pueda su
blevarse contra el régimen es absurdo, o lo 
que es peor todavía, una necedad. El segun
do grupo lo componen lo que podríamos 
llamar el estado llano militar: tenientes, ca
pitanes y comandantes. Casi todos son pos
teriores a la guerra civil. No son «héroes» 
por haber matado españoles. Los que inte
gran este grupo conocen las dificultades 
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ENERACIONS 
materiales de la clase media. Se dan cuenta 
del despilfarro, incapacidad y favoritismo, 
arriba, y de la pobreza y desesperación, aba
jo. No son, de momento al menos, un factor 
decisivo: pero sí pueden ser materia infla
mable. En la Iglesia, el segundo soporte del 
régimen, el alto clero, es decir, los obispos y 
arzobispos, está totalmente vinculado al ré
gimen. Pero el clero bajo es antirrégimen. 
Los curas jóvenes son sindicalistas, socialis
tas, comunistas, catalanistas, euzkaristas, ga-
lleguistas. . . Muchos de ellos hablan con 
entusiasmo del «cristianismo revolucionario». 
En el movimiento católico, que en conjunto 
es muy fuerte, hay que distinguir tres co-

D e Ll 
En el llibre de mentones Del llum de gas 

al llum eléctric, de- Caries Soldevila, és al-
ludit repetidament Amadeu Hurtado a l'épo-
ca en qué tingué una actuado periodística 
molt destacada des de La Publicidad que, 
deis republicans de Salmerón, va passar a 
mans deis germans Tayá, importadors de 
fusta i naviliers durant la guerra del 1914. 
«Amadeu Hurtado, advocat deis Tayá, els 
havia suggerit la idea de crear un diari 
—• diu Caries Soldevila — on llur agraiment 
pels beneficis que obtenien del comer? amb 
els aliats pogués manifestar-se en forma ele-
gant i plausible. I va ser feina fácil, en una 
Catalunya predominantment aliadófila, tro-
bar col-laboradors de punta per a la nova 
Publicidad» Caries Soldevila traca una rá
pida silueta deis principáis redactors i col-
laboradors, entre els quals es comptava ell 
mateix, com eren Rovira i Virgili, Claudi 
Ametlla, Manuel Fontdevila, Eugeni Xam-
mar, Manuel Brunet, Andreu Nin, entre 
altres. Si bé figurava com director Roma 
Jori, el fet que aquest s'interessés mes per 
les coses d'art que per la política i l'econo-
mia, feia que Amadeu Hurtado assumís la 
veritable direcció de la casa. Redactors, col-
laboradors i al§uns artistes, s'aplegaven amb 
qualsevol motiu en un ápat. «Presidia sem-
pre, per dret de prestigi — afegeix Caries 
Soldevila — , Amadeu Hurtado, personatge 
singular en la Barcelona del noucents. La 
seva intel-ligéncia, no gens ordinaria, la va-
rietat de les seves lectures, el seu domini de 
la paraula, que li permetia amb la mateixa 
facilitar, d'elevar-se a l'eloqüéncia tribunicia 
que de descendir al to conversatiu, semblava 
destinar-lo a un paper de primer rengle en 
la política catalana. I no l'ha representat 
pas. Les seves intervencions han estat bri-
llants, pero meteóriques. Per qué? El seu es-
cepticisme pregón no basta per a explicar el 
fenomen. D'altres tant o mes escéptics que 
ell han trobat en aquesta mateixa posició 
espiritual un ajut per a reeixir. ¿Será que 
don Amadeu creía de debo en la seva ca-
ríssima teoria de l'«Eminéncia grisa» i que 
per aixó defugia els papers de protagonista? 
( . . . ) Sentint-lo sembla que la seva ambició 
no fos altra que exercir aquesta funció obs
cura, sense aspirar a mes premi que una 
satisfacció íntima. Ara bé: les seves condi-
cions personáis no pertanyien pas a la gam
ma opaca, sino a la gamma brillant, i no 
semblaven predisposar-lo al paper de con-
seller secret. Hi havia entre el seu carácter 
i la seva teoria una contradicció que tal 
vegada ens doni la clau de les seves repetides 
retirades i ens expliqui el secret deis odis 
que ha provocat en els esfats majors polítics. 
No podía o no volia apeldar a la demagogia 
per a obtenir els favors de la massa, pero 
tampoc apeldar a l'adulació deis titulars del 
poder perqué el deixessin fer i li perdones-
sin la seva superioritat. El fet és que, després 
de cada assaif? d'intervenció, el senyor Hur
tado es refugiavá en la premsa i procurava 
influir a través del diari o del setmanari. 
Mentre escric aquests ratlles m'arriba la nova 

rrientes: 1) «Opus Dei». Es una especie de 
masonería católico-laica. Está cien por ciento 
con el régimen. «Opus Dei» es detestado por 
los jesuítas, por el clero bajo y, sobre todo, 
por la democracia cristiana. 2\ Acción Ca
tólica. Bajo la influencia poderosa del alto 
clero, sigue ligada al régimen. No obstante, 
se da cuenta de que el franquismo se de
rrumbará un día y quisiera que la Iglesia 
no palpase las consecuencias. Se encuentra 
entre la espada y la pared. O mejor aún: 
en un callejón sin salida. 3) Movimiento 
democristiano. Va tomando gran incremento. 
Es totalmente antirrégimen. Su núcleo cen
tral lo forman elementos de prestigio que 
fueron franquistas en el pasado y dejaron 
de serlo al convencerse de que el régimen 
conduce España al despeñadero.» 

i b r e s 
que ell també — f ruita del temps — es dedica 
a redactar les seves memóries. Hi jugará la 
darrera partida contra el destí. Tant de bo 
la guanyi!» 

•:f 

Al marge de l'edició en castellá del Doctor 
Zhivago feta a Barcelona, han estat publicats 
a Méxic dos llibres sobre l'escriptor rus: La 
pasión de Pastemak, per Libro-Mex, i Pas-
ternak y el Doctor Zhivago, per Ediciones 
Examen. Al primer, Francisco Zendejas es
tudia l'aspecte literari de l'obra prohibida a 
la U.R.S.S. i Víctor Alba l'aspecte polític. 
Es reprodueixen dos fragments del Doctor 
Zhivago i uns poemes del seu autor. En la 
segona obra citada es recullen les opinions 
de diversos escriptors estrangers sobre la 
projecció literaria i histórica que significa la 
novel la de Pasternak. 

* 

L'article que ha dedica! Rafael Tasis, a les 
planes del nostre confrare Pont Blau, núme
ro 75, a comentar la publicado per ¡'Editorial 
Selecta de Barcelona de la novel-la d'Odó 
Hurtado Es té o no és té, finalista del Premi 
joanot Martorell 1957, conté una referencia 
ais escriptors catalans residents a Méxic que 
han publicat llibres en cátala o bé s'han fet 
notar com atttors novells, encara que alguns 
d'ells a mitjana edat. Rafael Tasis oblida 
de citar-ne dos i estem segurs que no s'ha 
de molestar per qué li ho fem remarcar. Es 
tracta de Josep Soler Vidal, que ha publicat 
dues obres en cátala: Pere Fages, descubridor, 
cronista i governador de la Nova California, 
el 1953, i recentment Pels camins d'Utopia, 
la singular i quimérica aventura a la recerca 
del paradls social; i d'A, Tona Nadalmai, 
que el 1952 publica Quatre contes a Mun-
tanya, recull premiat amb el «Narcís Oller» 
ais ]ocs floráis de Nova York, el 1951. 

* 

¿Quina significado tindrá el régim que 
succeirá a l'actual del general Franco? ¿Com 
será la nova estructura de l'Estat? I encara 
mes important que les preguntes anteriors: 
¿quin és el pensament que guia la nova ge
nerado de menys de 40 anys? A tots aquells 
que s'interessen per seguir el moviment d'idees 
que es fa pas, cada dia amb mes empenta, 
els preocupa de poder saber com pensen els 
que s'han fet grans en el període de la post
guerra. Antonio Márquez, jove escriptor es-
panyol, que col-labora en la direcció de la 
revista Índice, de Madrid, que estudiava el 
1955 a la Columbia LTniversity de Nova 
York, es sotmet un interrogatori semblan; 
en les pagines del seu llibre Sobre la situa
ción de España x i dona les seves respostes 
expressant una opinió que potser coincideix 
amb la d'un extens sector de la societat es-
panyola actual. Sense abandonar cap de les 
idees a les quals molts s'han mantiní>ut fi-
dels tota la vida, no ens pot ser indiferent 

Antonio Márquez. Sobre la situación de España. 
Informe y testimonio. Libro Mex. 1958. ]74 página». 
Portarla i vinyetes de Narro. 
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1NF0RMACI0 DIVERSA de saber quin és el pensament deis que no 
son catalans referent ais diferents problemes 
que ja avui están plantejats en el seu camp 
í els esquitxos deis quals, vulgues o no, 
arriben fins al nostre. De la significado que 
té el régim actual, de l'opressió moral a qué 
ha estat sotmesa la poblado per la creu i 
l'espasa, de l'estat de miseria en qué han 
de viure sectors importants — i el testimoni 
de l'autor sobre els camperols extrcmenys i 
andalusos és impressionant — no n'ignorem 
els detalls perqué les fonts d'informació es 
nodreixen deis esdeveniments diaris, pero 
alió que esdevé difícil d'endevinar, i no deixa 
d'inquietar a molts, és quin será el seu cap-
teniment respecte el cas de Catalunya quan 
aconsegueixin canviar el régim actual. L'au
tor de Sobre la situación de España — a qui 
francament no sentim cap desíg de fer-li 
costat en alguns aspectes de la peregrina
d o vers la seva Utopía Española, un deis 
capítols del llíbre — , el fervorós monarquis-
me del qual — monarquía de transido amb 
Don Juan — está subjecte a moltes reserves, 
tracta de precisar el seu pensament sobre la 
nova estructura de l'Estat espanyol i aquesta 
si que és una opinió que ofereix la novetat, 
per ais catalans, en no sovintejar massa entre 
els que, a l'altre costat, son partidaris que 
es produeixi un canvi. L'autor del llibre que 
comentem sosté el principi que «la esencia 
de España es Castilla» i que «Castilla es 
indispensable a España y España a los pue
blos hispánicos». Ja és alguna cosa. Aqües
tes premisses el conduiran a sostenír el prin
cipi de la «unidad de España» com un camí 
per a una Federació d'Estats independents. 
Antonio Márquez, després de derivar la uni-
tat vers una Federació d'Estats independents, 
unes línies mes endavant, com si temes que 
el seu pensament hagués anat massa enda
vant o per a precisar-lo millor, ens aclareix 
que es tracta de «Estados regionales dentro 
de la Península» l'estructura deis quals en
cara está per definir i «cuya definición es 
tarea de todos». Aquest camí ens podria por
tar a un nou Pacte de San Sebastián que 
compta amb mes partidaris del que sembla 
entre l'emigració catalana. De moment, pero, 
en el pensament de l'autor no veiem gaire 
diferencia entre l'Estat que defensa i els con
ceptea que alguns tractadistes teñen de l'Es
tat espanyol del segle xvi, peí que fa al reco-
neixement de la personalitat deis Estats pe-
ninsulars que no volien sotmetre's a l'hege-
monia del Govern central. Comptat i deba-
tut, val mes conéixer el pensament de les 
noves promocions sobre un tema que sera 
objecte d'un debat continu, que ignorar-lo, 
i l'autor del llibre que hem comentat, ens 
plaguin o no els seus judicis, hi contríbueix. 
— R. F. 
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» Diversos incidents han demostrat recent-
ment que l'oposició estudiantil no minva, 
malgrat la repressíó de l'hivern passat. 
Aquests incidents han estat registráis tant a 
Barcelona, on Bustamante, conferenciant ofi
cial, fou esbroncat pels estudiants catalans, 
com a Madrid, on ha calgut d'anul-lar les 
mesures de democratizado en materia de 
representació sindical. El senyor Pérez Bus
tamante, rector de la Universitat Internacio
nal de Santander, és un catedrátic que el 
govern nomená membre del tribunal uni-
versitari que va dictar les sancions contra 
els estudiants signifícats en les vagues del 
curs passat a la Universitat de Barcelona. 
Fa uns dies, Bustamante ana a aqueíxa ma-
teixa Universitat per a dissertar sobre Car
los V y «el Imperio español», pero els estu
diants li tiraren en cara la seva ¡ntervenció 
al tribunal uníversitari i després de cantar 
La Aíarsellesa i de tirar boletes fétides aban
donaren la sala de conferencies. Bustamante, 
tanmateix, dona la seva conferencia davant 
dues mongetes que havien sobreviscut a l'al-
darull i finalment sortí de la Universitat per 
una porta de servei. 

* El setmanari At/x Ecoutes, de París, s'ha 
ocupat de l'aparició en castellá á'El doctor 
Jivago, editat per una editorial barcelonina, 
i afirma que «1 infortunat heroi de Pasternak 
ha hagut préviament d'enfrontar-se amb la 
censura, que ha suprimít bastants passatges 
de la novel-la. Entre altres aquell en el qual 
el protagonista medita sobre la llibertat en 
els termes següents: «Un home lligat de ca-
denes idealitza sempre el seu esclavatge. Així 
pasava a l'Edat Mitja. Després els jesuítes 
han especulat sobre aixó. Aquesta hipocresía 
era precisament el que el posava fora de 
si.. .» Per la seva part, Observer, de Londres, 
segons una carta subscrita per J. M. Cohén, 
díu que l'intent, entre destacats escríptors i 
académics, de formular una protesta contra 
el govern soviétic peí seu procedir en el cas 
Pasternak, no prospera. Ñ o pocs deis es
críptors — i alguns d'ells figuren entre els 
de mes válua — varen reaccionar de manera 
lógica: haurien signat la dita protesta a Lon
dres, París o Roma, pero no a Madrid, on 
ais escriptors se'ls impedeix manifestar la 
seva protesta contra l'empresonament de di
versos poetes i crítics literaris — els funda-
dors de la suprimida revista Aldebarán — 
que están a la presó de Carabanchel des de 
gener de l'any passat sense que se'ls hagi 
seguit cap judici. Tampoc no poden protes
tar contra la censura existent que ha prohibit 
la publicado del nou llibre de poemes de 
Blas de Otero, el mes destacat deis joves poe
tes en castellá. 

* El Times ha publicat el següent telegrama 
del seu corresponsal a Madrid: «Segons re-
feréncies, el comerc entre Espanya i Hon-
gria ha augmentat considerablement, a jut-
jar per les llistes publicades. Aqueíxes re
gistren un comerc anual per valor de 2 
milions i mig de lliures esterlines per cada 
£aís. Anteriorment era d'un milió quatre-
centes mil. Han estat augmentant considera
blement les trameses de fruits agres, nous 
i vins. L'exportació hongaresa consisteix prin-
cipalment en maquines — eines, instruments 
eléctrics, planxes per a la construcció de 
vaixells, aparells d'óptica, anílines i dro
gues. Altres paísos que viuen sota el régim 
comunista i amb els quals Espanya manté 
un intercanvi profitós son Polonia, Txecos-
lováquia i Rumania. Recentment una missió 
comercial polonesa estígué a Valencia i ges
tiona l'adquisició d'una ¡mportant partida de 
taronges i llimones.» 

* Un despatx que des de les Nacions 
Unides trámete l'A.F.P. a Le Parisién Liberé 
diu: «Recolzant el projecte de resolució pre-
sentat per la seva delegació i trenta-set al
tres paísos, Mr. Cabot Lodge, delegat nord-
americá, ha manifestat davant l'Assemblea 
General que les Nacions Unides no poden 

abandonar Hongria. Ha expressat la seva 
npentnca que la designado de Sir Leslit 
Munro (Nova Zelanda) com representant 
de les NN.UU. per a les qüestions d'Hon-
gria convencí les autoritats de dit país que 
1 organítzacíó internacional vetllará perqué 
s'acabin els actes de repressió. Mr. Cabot 
Lodge ha amenacat implícítament Hongria 
amb l'exclusíó de les NN.UU. si les auto
ritats hongareses es neguen a cooperar amb 
Sir Leslie Munro. Es creu que la resolució 
deis trenta-set paísos será acceptada per una 
gran majoría». És una veritable llástíma que 
Mr. Cabot Lodge i els trenta-set cosignataris 
de la resolució no observin la mateixa línia 
de conducta amb l'Espanya de Franco, on 
la repressió fa vínt-i-un anys que dura. 

* Fa uns mesos ha traspassat a Tarragona, 
on tenia domicili de casada, la germana gran 
del President Mártir, Lluís Companys. 

* L'any 1958 han escapat de l'Alemanya 
Oriental 2.300 mestres i professors i mes de 
82? metges. De l'Alemanya Oriental per a 
refugiar-se a l'Occídental. Cal precisar, per
qué hem víst que hi ha gent que ho entén al 
revés. Mes de 450 súbdits de darrera la Cor
tina de Ferro que havien aconseguit permís 
per a anar a la gran Exposició de Brussel les 
no han volgut tornar ais respectáis paradi-
sos i han demanat asil, com vulgars fugi-
tius del franquísme. Sembla que es tracta de 
ducs, comtes i marquesos milionaris, inca-
pacos de copsar Jes maravelles de la cons
trucció comunista. 

* Al Tibet hi ha tres centres de resistencia 
de guerrillers patriotes contra els soldats xi
nesos que els volea ensenyar de viure, a trets. 
Hi ha noticies que han derrotat els xinesos 
causant mes de mil morts, entre ells el ge
neral deis allíberadors. Pero, és tan lluny el 
Tibet! Si es tractés d'Algéria! Els naciona-
lístes estem sempre en favor deis moviments 
d'independéncia. De Xipre, del Tibet, d'Hon-
gria, etc. 

* El número 26 ¿'Informaciones Parlamen
tarias, butlletí bimestral del Grup Interpar-
lamentari de la República Espanyola que 
s'edita a París sota la direcció del senyor Jo-
sep Sans, publica un resum d'una conferen
cia interessantíssima donada per don Manuel 
de Irujo sota el títol Nación y Estado. 

Del mateix butlletí treiem la noticia que 
Ya, el diari del l'equip Herrera-Artajo, ha 
estat penyorat per la coincidencia de publi
car un anunci de raticida dient No se pre
ocupe: mátelas sota una foto de la muller, 
filia i nétes del Caudillo. Aqüestes distrac-
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O D Ó H U R T A D O 

ES TÉ O N O ES TÉ 
Novel-la finalista del Premi Joanot Mar-
torell 19J7. 

• La bríilant entrada del llibre, que s'en-
dúu 1'interés del lector, no perjudica 
Vadagio que ve a ésser la segona part, 
estudi agut de psicología femenina, ni 
la tercera part, on trobem, descrita de 
má mestra, i de primera má també, un 
retrat de la societat deis refugiats cata
lans a Méxic. (Rafael Tasis. Pont Blau, 
N" 75.) 
Un volum de 303 pp. $30.00, amb el 
descompte de consuetud ais subscriptors. 

Obres del mateix autor, publicades per 
Editorial Xaloc: 

U N E S Q U A N T E S D O N E S 
Contes. 243 pp. $ 20.00 

L'ARACELI BRU 
Novel-la. 182 pp. $ 20.00 
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GL0SSAR1 D'AFERS INTERNACIONALES 
Per F A V E N C I U S 

BERLÍN I LA CONFERENCIA EN El. CIM. L'atenció internacional es concentra en la nova 
crisi de Berlín anunciada per Khruixtxev. Destriar les intencions i les possibles conseqüén-
cíes de l'afer es presta a múltiples especulacions que la premsa no s'está pas de formular 
extensament. ¿Hi haurá guerra? ¿No n'hi haurá? Aquesta és la pregunta que la gent es fa 
amb certa angoixa. 

Qui podría respondre amb certesa? Adenauer diu que no hi creu. Raons no li'n man
quen. Sap que Rússia necessita pau per a realitzar el Pía Septenal. Sap que l'espectre de la 
guerra li serveix per esperonar els seus treballadors i fer callar els desitjosos de mes llibertat 
i mes benestar. A l'ensems que imposa una vigilancia cara i una guerra de nervis ais ad-
versaris. 

Un apaivagament significaría un enfortiment de la lliura esterlina i potser una devaluació 
del dólar. Son previsions crematístiques que Macmillan deu teñir presents en els seus viat-
ges de bona voluntat. Apart de les preocupacions electorals per la tardor vinent. 

Es evident que la URSS tracta d'evitar la reunificació duna Alemanya que és la clau 
d'Europa. El periU del seu maquiavelisme és que enforteixi la psicología d'unitat entre els 
alemanys i entre Alemanya i Franca. La muralla de Franca és a l'Oder, davant de Berlín. 
Si els Estats Units serven no arribará la sang al ríu. 

ALARMA NORDAMERICANA A ESPANYA. Tenim noticia que un inspector del Depar-
tament d'Estat nordamericá ha provocat un enrenou a l'Ambaixada i servéis d'informació 
deis Estats Units a casa del seu masover Franco. 

La sorpresa de Cuba els fa cercar si no hi hauria algún Castro disposat a aixecar-se 
a Sierra Morena o altra semblant. 

Sembla que els ha dit: «Els informes diplomátics a Cuba eren que tot anava bé. I en 
un instant, ens trobárem amb qué l'ajut a Batista ens comprometía. No pot passar a Es
panya quelcom semblant? La conseqüéncia és que els burócrates de la diplomacia a cal 
Franco es belluguen sondejant l'opinió i sotjant l'horitzó per possibles Castros. O Bayos. 

Certament, Espanya és país d'alternatives entre grans seques i grans inundación». El 
clia de tempesta acostumen a ensorrar-se les rescloses. Els especuladors les fan de fang. 
Les millors previsions fallen en paísos d'aital clima. És natural que els que curen de la 
política internacional es preocupin de tant en tant de la interior deis paisos on teñen bases. 
L'ensulsiada de la presa de Cuelgamuros podría ésser un avís. De moment, ABC agita el 
papú estrafolari del comunisme i de la massoneria com un monstre bicéfal. ¿Qué en deuen 
pensar, els americans de guarnició a l'lmperi Azul? 

A R R A N J A M E N T A XIPRE. Lilla té 9.251 Km. quadrats, una mica menys que el con-
junt de les comarques lleidatanes. Té 530.000 habitants; el 80% son de cultura grega i el 
20% de procedencia turca. 

Xipre es troba a 64 Km. de Turquia, a 96 de les costes de Siria, a 386 al Nord d'Egipte, 
a 402 de lilla grega mes propera (la de Rodas) i a 772 de la Grecia continental. La capital, 
Nicosia, té uns 82.000 habitants. Els ports principáis son els de Famagusta, Limasol i 
Larnaca. 

Xipre, per la historia i produccions, té ressó a Catalunya. Sobretot durant els tres segles 
de la dinastía Lusignan, del ducat d'Aquitánia. Aleshores Barcelona hi tingué gran colonia 
comercial, al costat de les de Venécia, Genova i Marsella. Els Templers la defensaren molt 
temps contra els tures. I en els Templers es recorden poderosos Grans Mestres catalans. 

El Pacte de Zurich, del 13 de febrer del 1959, ratificat a Londres el 19 del mes passat, 
ha posat fi a una lluita mantinguda pels partidarís de YEnosis (unió de Xipre amb Grecia) 
i els fidels al patriarca Makarios, del ritu ortodox autónom contra l'ocupació anglesa. Atiada, 
naturalment, pels amics de la independencia de les colónies deis altres i enemics de la pau 
¡ l'amistat entre les nacions i pobles que no teñen motius ni ganes de barallar-se. 

Ha estat un triomf del bon sentit. El patriarca Makarios (antecedent de Castro Ruz, 
per la barba) ha dit: «L'aspecte positiu de la lluita ha prevalgut sobre el negatiu. El pacte 
obre un nou capítol per a la historia de Xipre, un període de pau i de prosperitat, fomen-
tant el benestar de lilla peí bé comú.» 

El líder de la minoría turca, doctor Kutchuk, ha manifestat que el pacte és motiu de 
gran alegría per la cooperado i entesa entre Grecia i Turquia. 

El coronel Grivas, cap deis combatents de l'Enosis (EOKA), ha ordenat deixar les 
armes. Ha dit: «La independencia és preferible a la desintegració nacional.» 

Pravda ha qualificat d'infame el Pacte de Zurich. La Radio Budapest, parlant en grec, 
el dia 17 de febrer, ha cridat a la lluita per al desconeixement del Tractat de Londres. 

Així s'ha acabat un incident nacionalista (amb gran fons religiós) que causa uns tres-
cent morts entre els dos o tres bándols (anglesos, grecs i tures) i era una espina en el flanc 
defensiu del Mediterrani, clavada entre Grecia i Turquia. Estratégicament, l 'OTAN con
servará les bases creades pels anglesos que, gradualment, aniran sortint de Tilla que havien 
regentat des del 1878. Des d'alehores triplica la poblado. Les exportacions de l'any 1955 
van passar de 18 millions i mig de lliures esterlines. 

cions de mal gust son intolerables en un 
diari católic, monárquic i franquista. 

També conta que a Saragossa ha coincidit 
l'arribada d'una unitat nordamericana com
posta de negres amb la inauguració d'uns 
magatzems on s'exhibeixen autos deis Estats 
Units, a preu de dólar. Diu que aparegué 
junt a un cotxe un cartell amb la Ilegenda: 
«Aixó només ho poden comprar els negres 
de l'Oncle Saín». 

Laica de preus és constant a l'lmperi Azul. 
Un diñar corrent ais Paradors de l'Estat cos-
tava, ara fa un any, cinquanta pessetes. Avui, 
el mateix diñar, costa cent pessetes. 

* En el n ' 3 (segona época) de Tribuna, 
mensual cátala que es publica a París, lle-
gim que el duc de Medinaceli és propietari 
de mes de 79-000 hectárees; el duc de Peña
randa en té mes de 52.000; la duquessa 
d'Alba, mes de 36.000; el comte de Ruise-
nada i el duc d'Arión, passen de 17 mil cada 
ú; el duc de Lemos i el comte de Mora, pas
sen de 10.000 per barba, i així successiva-
men;. 

Mentre mes de la meitat del terreny con-
reable espanyol está en mans de només 23.000 
propietaris i el 20% en mans de 13.000 pro-
pietaris (resta el 23% repartit entre cinc 
milions de famílies pageses miserables), els 
32.000 quilómetres quadrats de Catalunya 
están repartits entre uns dos-cents mil pa-
gesos. 

Si afegim que les altres riqueses territo-
rials d'Espanya, o siguí les mines, salts 
d'aigua, solars, etc., están en mans de grups 
monopolistes i especuladors, podrem comen-
car a entendre la situado espanyola i l'éxit 
macabre del Glorioso Movimiento. L'adreca 
de 1 administrador de Tribuna, Josep Fal-
guera, és 5, rué Marcel Sembat, Houilles 
(Seine et Oise). El director és el senyor 
Josep Sans. 

* Quan el «caudillo» i els seus propagan
distas han tractat de cotitzar a un preu 
exorbitant els suposats servéis prestats a 
Occident en negar-se a entrar a la guerra al 
costat de I'Alemanya nazi i de la Italia íei-
xista i presenten l'entrevista d'Hendaia com 
una desfeta absoluta del Führer i una apor
tado considerable a la victoria aliada, l'his-
toriador Dzelepy, en una serie d'articles pu-
blicats a Le Soir de Brusel-les, dona noves 
precisions respecte els oferiments que va fer 
Franco de combatre al costat de l'Alemanya 
nazi fins al darrer moment, com consta en 
el missatge al cap nazi del qual fou porta
dor el seu cunyat Serrano Suñer, qui, després 
d'expressar-li la seva «gratitud», la seva 
simpatia i la seva «gran estima», li confir-
mava la seva «lealtad de ayer, de hoy y de 
siempre». 

* Les continúes prospeccions que han vingut, 
efectuant des de fa tres anys companyies 
alemanyes, americanes i franceses, sembla 
que han donat per resultat que la probabi-
litat de la presencia de petroli és molt gran 
a l'Empordá, ates que revela estructures geo-
lógiques riques en anticlinals, com son les 
estructures que contenen generalment hidro-
carburs. 

* Paris-Journal reprodueix una informació 
del setmanari italiá Época en la qual es dona 
el detall complet de les sis votacions efec-
tuades per a cobrir la vacant de Pius XII. 
En aqueixa informació, «confeccionada en 
virtut d'informacions recollides de diverses 

fonts que el setmanari italiá no cita — pero 
que no han estat objecte de cap desautoritza-
ció — », s'indica que els tres cardenals espa-
nyols dipositaren preferentment els seus vots 
a favor de Mons. Ruffini. El cardenal Qui-
roga Palacio el vota les tres primeres ve-

gades, pero a la quarta votació ho féu a 
favor de Mons. Ottaviani, i solament a la 
darrera es decidí per Mons. Roncalli, el 
triomf del qual sembla va segur. Arriba y 
Castro es mostrá encara mes «ruffinista» ja 
que el vota cinc vegades, i solament la 
darrera ho féu per Mons. Roncalli, proba-
blement per les mateixes raons que el carde
nal de Santiago de Compostela. En canvi 
Mons. Pía i Deniel, que a les tres primeres 
votacions dona el nom de Mons. Ruffini, a 
les altres tres vota per Mons. Ottaviani. De 
ser certes aqueixes dades resultada que així 
com el cardenal Segura afirma en diverses 
ocasions que ell no vota mai a favor de 
Pius XII, Tactual cardenal primat franquista 
podría dir el mateix respecte Joan XXIII. 
A remarcar que els sis cardenals francesos 
votaren unánimement per Mons. Roncalli a 
les sis votacions. 

ALTA ANÍS / I A QUALITAT 

DESTILLAT PER ASTURIANA,S. A. 
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