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DUES MENES 
DE CATALANISME 

LA DATA de proclamado de la Repúbli-
i ca Catalana per Francesc Maciá fa 

vint-i-vuit anys, i la derivado que uns dies 
després se 1¡ dona, son dos deis actes amb 
que s'iniciá el nou régim cjue han donat lloc 
ajs comentaris mes diversos i que, encara 
avui, si no son objecte de retret — perqué 
el temps sembla com si hagués esmorteít 
els crits d'indignació deis «purs»— al-
menys no han perdut la seva importancia 
com premissa principal en el debat entorn 
deis dos conceptes amb qué és entes i prac-
ticat el catalanismo i que Dalmau Costa 
ens havia de recordar ben encertadament 
en el seu discurs de l'onze d'abril en com-
memoració d'aquella data: catalanisme doc-
trinari o ideológíc, i catalanisme polític o 
realista. Si ens fixem en els esdeveniments 
que s'anaren succeint en el període de vint-
i-cinc anys que va des de l'época de Soli-
daritat fins a la proclamado de la Repú
blica el 1931, els dos conceptes, lluny de 
manten ir-se contínuament rígids i en dos 
tancar, han enva'it sovint l'un el camp de 
l'altre i s'han mostrat fácilment flexibles 
a la pressió de corrents mes poderosos o a 
interessos de gran pes. És a dir, el catala
nisme realista que estava representa! per la 
Lliga, es confonia sovint amb el catalanis
me doctrinan a Barcelona i atiava els ra-
dicalismes catalanistes sense que li calgués 
refusar la col-laboració amb els cercles po-
lítics madrilenys, mentre en el camp con-
trari, els capdavanters de la Unió Federal 
Nacionalista Republicana realitzaven el ma-
teix joc de péndol deis seus contrincants 
catalanistes de dreta. El radicalisme catala
nista de Prat de la Riba que, com fa obser
var Rovira i Virgili en la seva obra Els 
polítics catalans, «no estava fet de desfoga-
ments del geni, d'arruixaments passionals, 
ni d'exaltats sentimentalismes, sino que era 
un radicalisme seré i constant», podía teñir 
—' i tenia — un prolongament en el rea-
lisme de Cambó, qui en un deis primers 
discursos parlamentaris arriba a dir, «en
tre l'esbalai'ment d'una part deis diputats 
— aclareix l'autor citat -— que no era en 
principi ni autonomista ni antiautonomista, 
sino realista. Segons fos cada cas concret, 
segons la realitat de cada problema deter-
minat podría inclinar-se a l'autonomia o al 
centralisme». Aqüestes posicions del cata
lanisme de dreta no eren gaire diferents de 
les que defensaven els partidaris d'una po
lítica «seriosa» d'esquerra, que era definida 
tant per Jaume Carner com per Ildefons 
Sunyol, ambdós d'un profund instint con
servador. «La rigidesa, entesa d'una manera 
potser massa rígida — deia Rovira i Vir
gili — va ésser un deis dogmes cabdals en 
el primer període d'actuació del naciona
lisme cátala. Era una seriositat negativa que 
consistía a no fer determinades coses, mes 
que a fer-les de certa manera; una seriositat 
encongida, sedentaria i cómoda». Maciá, 
en canvi, trenca tots els motiles d'aqueixa 

R ESSORGIMENT, de Buenos Aires, en el seu número 512, corresponent al mes de 
marc, d'enguany i en el seu editorial, titolat Veritats, comenta el nostre del mes 

de gener i el qualifica de «magnífic», diu que «mereix la seva total aprovació» i que 
«és un document de forca persuasiva, assenyat i convincent». 

Ens en sentim ben honorats, deis elogis que ens adreca Ressorgiment; honorats 
i orgullosos. Son un bon testimoni que V E U CATALANA compleix el deure que s'ha 
imposat i prossegueix la seva intenció: en la unitat sense pactes, incitar la promoció 
del pacte per la unitat. Cada coincidencia ens fa una alegría que volem compartir 
exterioritzant-la des del nostre editorial. 

* 

V E U CATALANA no és de cap partit; és de Catalunya i per Catalunya. Els que 
fem V E U CATALANA no constituim una unitat ideológica, pero integrem una unitat 
catalana al servei de la llibertat, de la justicia social i de la federació europea, i al 
servei d'aquestes aspiracions la col-laboració no ens és cap sacrifici, al contrari, ens 
és un goig. No ens han calgut mes de tres objectius, sintetitzats en cinc mots, per 
a ajuntar-nos en la mateixa voluntat. I tots els que hi caben, en aquesta voluntat, a 
VEU CATALANA teñen les portes obertes de bat a bat; per ais altres, les portes son 
tancades amb pany i clau. 

Els de V E U CATALANA, activament esperem el fet, la idea, l'home o el seny 
que faci la unitat deis nacionalistes catalans; nacionalistes de dins i fora. Nosaltres 
hem esborrat la distancia i hem suprimit el temps. Siguem on siguem, ací o allá, 
ara i després; els nacionalistes vivim en la mateixa esperanca. 

* 

En trametre la nostra abracada germanívola a Ressorgiment afirmem el nostre 
voler d'aplegar-nos en una acció eficient, coratjosa i entusiasta, per a: primer, abans 
i davant de tota altra cosa, posar-hi l'esforc, obsessionat de vencer l'enemic que 
aspira a botxí de Catalunya. Després. . . En la lluita contra l'invasor de la Patria, 
els afectes que ja ens tenim s'engrandiran i es faran mes profunds, tots ens arrela-
rem mes endins de la mateixa térra, i les arrels, entrecreuant-se, arribaran a un 
empelt, i en la saba patriótica que reviurá «l'arbre sagrat» hi haurá l'amor de cadas-
cun deis que, per la grandesa i la fermesa de la seva catalanitat, hagin estat capacos 
de sacrificis per a fer-lo rebrotar. 

Els quaranta anys de Ressorgiment, la seva conseqüéncia i fidelitat, el seny, i 
les virtuts humanes del seu director, el bon patrici Hipólit Nadal i Mallol, podrien 
ser — amb sacrifici, naturalment — factors importantíssims per l'assoliment d'una 
unitat catalana combativa i triomfant. 

política, tant de dreta com d'esquerra, i 
formula el seu programa d'acció dient cla-
rament que vol la independencia per a Ca
talunya, sense defugir l'entesa lliure amb 
altres pobles ibérics, i obre nous camins de 
lluita a les joves promocions deis anys vint. 
No s'assembla a cap deis polítics que ha-
vien figurat o figuraven en els rengles del 
catalanisme de dreta o d'esquerra, perqué 
Maciá procedeix d'un camp diametralment 
oposat i en fer explosió dintre seu el senti-
ment catalanista, que significa llibertat, 
reacciona com un auténtic revolucionari del 
segle xix. El seu concepte romántic del ca
talanisme desentona del realisme camboniá 
i del radicalisme filosófic de Prat de la 
Riba, com del grup de polítics «sedosos», 
advocats i financers que guiaren els pri
mers passos del nacionalisme cátala d'es
querra i deis que el seguiren guiant en la 
seva segona etapa. Aixó ens explicarla el 
fet que la política de Maciá fos mal vista 
i combatuda en ambdós camps. Pero tot i 
el seu radicalisme catalanista, no hem de 
perdre de vista que Maciá era un home 

de realitats quan volia fer de l'allibera-
ment de Catalunya l'alcaprem per a l'allibe-
rament deis altres pobles ibérics. Ara bé; 
mes que posar-nos en el terreny del crític 
per a enjudiciar dogmáticament el darrer 
acte de la vida política de Maciá, voldríem 
fer present que quan es tanquen tots els 
camins per a la bona entesa, no podem em-
prar altre llenguatge que el de la fermesa 
i el parlar franc. Si volem guanyar la ba
talla de demá i pretenem que la joventut 
que ha de portar el pes fort en la lluita 
no es senti prematurament defraudada, hem 
de dir clarament que aspirem per al nostre 
país al máxim de llibertat sense que vul-
guem situar-nos en un a'fllament eixorc ni 
desentendre'ns deis altres pobles que coin-
cideixin en un propósit comú d'alliberació. 
No hi cap, en aquests moments, com no hi 
cabia en els moments anteriors al 14 d'abril, 
altra forma d'expressió que el de la intran
sigencia doctrinaria perqué, fet i fet, és la 
que fa guanyar sempre la darrera batalla 
ais partidaris de la política de realitats. 

RAMÓN FABREGAT 



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

BIZANTINISMES 
LES DISCUSSIONS entre els catalans a l'exi-

, li fa temps teñen un carácter bizantí 
que s'accentua cada dia mes. 

En general, la posició de cada grup, i 
fins i tot la de cada individualitat que ma-
nifesta la seva opinió, considerada isola-
dament, té els seus fonaments en la realitat, 
interpretada segons la tendencia i les am-
bicions d'aquell grup o d'aquella indivi
dualitat. (Deixem de banda, és ciar, els 
delirants que viuen fora de la realitat i que, 
per tant, no poden interpretar-la.) I po-
dria molt bé meréixer l'aprovació d'un sec
tor considerable de l'opinió pública cata
lana, si aquesta tingues l'oporrunitat de ser 
consultada lliurement. Pero son massa els 
grups que es diferencien els uns del altres 
només per qüestions de matisos i massa 
les individualitats que persisteixen a fer 
política isoladament en la impossibilitat 
d'avenir-se a la disciplina de cap grup. I 
les discussions gairebé sempre son sostin-
gudes amb l'afany de fer prevaler l'opinió 
propia i no d'arnbar a una entesa amb els 
altres grups, almenys amb els altres grups 
amb els quals la discrepancia és sois de ma-
tís. Em repeteixo, ho tinc present. Aixó ja 
ho dit altres vegades; pero com que la si
tuado que m'inspira aquest plany subsis-
teix i la considero perjudicial per ais inte-
ressos de Catalunya, em permeto insistir. 
No és que em faci iMusions de resoldre 
res, perqué la tossuderia que lamento és su
perior a la meva capacitat de persuasió; 
tracto, només, de tranquiHitzar la meva 
consciéncia de ciutadá assenyalant com re
sulten perduts, per ineficients, els esforcos 
de centenars de ciutadans entusiastes que 
treballen assíduament per una Catalunya 
millor. Preveig que a l'hora de restablir-se 
la normalitat a Catalunya, del que s'ha fet 
a l'exili amb tan bona voluntat res no será 
aprofitat, per dispers i esmicolat. I será una 
llástima, perqué tants d'esforcos ben inten-
cionats mereixen un fi millor. És ciar que 
a tots els quedará el consol que em quedará 
a mi després d'escriure aqüestes ratlles: 
hauran tranquil-litzat la seva consciéncia de 
ciutadans, encara que hagin perdut el 
temps. Pero fóra millor que no el perdés-
sim, el temps. 

M'estaré d'oferir particularment cap fór
mula d'avinenca entre els catalans perqué 
no faria sino incórrer en el mancament que 
retrec a altres. S'han fet publiques diverses 
formules d'avinenca que em semblen excel-
lents bases de discussió i fins i tot m'ha 
semblat oportú signar-ne alguna, amb di

versos amics amb qui les coincidéncies po-
lítiques son mínimes. No m'encastello en 
les meves opinions — compartides amb 
molts amics — no pas perqué aqüestes opi
nions siguin ni mancades de precisió ni poc 
sentides, sino perqué cree sincerament el 
que dic: que si tot el que fem a l'exili ha 
de teñir un fi práctic, ha de ser l'obra de 
la major forca possible; que les energies 
i el temps que es perden discutint diferen
cies i qüestions de detall, serien aprofitats 
millor si es dediquessin a treballar en alió 
en qué la majoria — o un gran nombre — 
coincideixen. . . (No m'il-lusiona la utopia 
repugnant de l'absoluta coincidencia ideo
lógica de tots els ciutadans.) 

Víctor Alba ha assenyalat repetídament 
la conveniencia de proposar solucions con
cretes ais diversos problemes de Catalunya 
i eliminar una bona part de les efusions 
tan prodigades entre nosaltres. Hi estic 
d'acord, i em sembla que les proposi
cions tindrien mes probabilitats de trobar 
acceptació i viabilitat si fossin el treball 
d'algun organisme adequadament encarre-
gat d'elaborar-les, que si son l'obra d'indi-
vidus o de petits grups. En aquest cas, per 
realistes i assenyades que siguin — sobretot 
si no s'arriba a una coalició de forces — , 
no farem sino el que hem fet fins ara 
— tant se valdrá cjue siguin efusions senti-
mentals com proposicions realistes —: Han
gar idees al buit; a vegades amb soroll, 
pero al buit. 

DEPASSAT O 
D 'UNA colla d'anys enea sembla talment 

com si els catalans i els espanyols 
no féssim altra cosa que intentar establir 
un diáleg de sords mal intencionáis. 

Un dia és un grup de catalans, molt res
pectabas, que agrupats en un «Consell 
Nacional Cátala» anuncien que l'Estatut 
está depassat i que els catalans — ais quals, 
sigui dit en passant, no s'ha consultat — 
només accepten la independencia. Un altre 
dia son certs sectors espanyols els que, 
oblidant l'aportació catalana a la República 
i a la democracia peninsular, es condueixen 
exactament com si la realitat de la Cata
lunya nacional no existís. 

Darrerament un fet, mes que lamenta
ble, ha vingut a crear una confusió suple
mentaria. En un document, publicat a Mé-
xic primer i mes tard a Franca, el Govern 
de la República Espanyola ha fet conéixer, 
sota el títol Planes de acción y gobierno, 
un Memorándum sometido a la considera
ción y estudio de las agrupaciones políticas 
del interior proposant una especie de pro
grama d'unitat antifranquista en el qual, 
entre altres, figura un apartat que diu: 

«Estudio de las autonomías regionales 
en lo tocante a lo económico sin que de 
ello se deriven perjuicios para las pro
vincias menos favorecidas. Respeto para 
las lenguas vivas del país. Administra
ción local autónoma. Coordinación eco
nómica de las distintas regiones de Es
paña dentro del marco de una posible 
autonomía interdependiente.» 
El sol fet d'anunciar oficialment en nom 

del Govern de la República un punt sem-
blant és completament absurd i no repre
senta altra cosa que una manera d'actuar 
en contradicció amb la democracia mes ele
mental. De fet, la posició presa peí Go
vern república significa un abús de con-

El doctor 

P E L A I V I L A R 
OTORRINOLARINGÓLEG 

ofereix a la Colonia Catalana 

el seu Consultor! 

Consulta previa cita 

• 

Passeig de la Reforma 400 - 503 

Tel. 11-29-16 

Difícilment arribarem a cap obra prácti
ca, per mes idees assenyades que veiem 
exposades a les publicacions catalanes i en 
manifestos i declaracions, si no es deixen 
les discussions bizantines i no es fa un 
esforc. honest per arribar a un aplegament 
de les forces susceptibles d'aplegar-se. 

VICENC RIERA LLORCA 

ABANDONAT 
fianza i l'abandó de tots els principis que 
representava. Que un «Consell Nacional» 
cátala o que un «Comité» o Govern revo
lucionan espanyol prengui posicions maxi-
malistes o minimalistes pot ésser compren
sible. Pero que un Govern «constitucional» 
abandoni els principis de la Constitució, és 
veritablement voler fer creure que algú ha 
perdut l'enteniment. . . 

* 
Cal dir-ho clarament. Aquesta manera 

d'actuar en política de la part d'homes que 
volen ésser «responsables» i «representa-
tius» no és gens seriosa. D'una part no es 
pot negar l'existéncia d'unes Institucions, 
com fa el «Consell Nacional Cátala», i 
exigir, en canvi, que aqüestes compleixin 
Ilurs deures. Els que, en ús de Ilur perfecte 
dret, no volen reconéixer en res les Insti
tucions catalanes o espanyoles, no teñen 
perqué ocupar-se del que fan o deixen de 
fer els responsables d'aquestes Institucions. 
Per a criticar llur acció, cal acceptar-ne les 
conseqüéncies. Voler aconseguir-ne certs 
avantatges patriótics renunciant a uns deu
res, per a guardar-ne solament uns drets, 
considerem que no és lleial ni s'adiu amb 
la nostra mentalitat. De la mateixa manera, 
no és lógic d'acceptar uns carrees derivats 
d'aquelles Institucions i no aplicar-ne els 
textos legáis. 

Per la nostra part, reivindiquem amb to
tes Hurs conseqüéncies les Institucions que 
Francesc Maciá va aconseguir i que Lluís 
Companys va defensar fins a la seva mort. 
Elles son, en definitiva, el resultat de Túni
ca expressió popular lliure que hi ha hagut 
a Catalunya. Demócrates per convicció i per 
temperament, creiem que correspon sola
ment al poblé cátala la determinado del 
seu futur. 

Les Institucions, dones, han d'ésser con-

VEU CATALANA 
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siderades vigents per tots nosaltres, i en 
especial pels que n'ocupen carrees repre-
sentatius, mentre el poblé de Catalunya — i 
no solament certs exiliats — no hagi dit 
el contrari. És per aquest motiu que, reite-
radament, hem reclamat el funcionament 
regular deis órgans de Govern de la Cata
lunya autónoma. 

Ni els espanyols demócrates, ni els cata-
lans nacionals, no podem canviar l'estruc-
tura de les nostres relacions per una deter
minado unilateral. La tolerancia democrá
tica ens obliga, com a mínim, a consultar 
els nostres companys de lluita i de sofri-
ments abans de portar a la plaga pública 
certes aspiracions, o intents programátics, 
que no poden fer altra cosa que enverinar 
encara mes les relacions entre antifranquis-
tes sincers. 

¿És lógic, pero, que en les circunstan
cies actuáis les organitzacions catalanes — i 
les organitzacions basques i gallegues — no 
estiguin representades al Govern de la Re
pública ? 

¿És normal que el Govern de la Repú
blica pugui prendre posicions contraríes a 
la Constitució sense cap mena de control, 
parlamentan o deis partits i tendéncies de 
l'emigració? 

¿És comprensible que la Generalitat, con-
tráriament al que disposa l'Estatut, només 
estigui representada peí President que fou 
elegit el 1954 a Méxic i que no existeixi 
cap control a la seva actuario — o a la seva 
manca d'activitats? 

En democracia no n'hi ha prou amb voler 
i amb exigir. Cal sobretot aplicar les nor
mes de convivencia que regulen la vida 
política de les col-lectivitats amb les quals 
es conviu. Desgrariadament aquests darrers 
anys no hi ha hagut, en la política exiliada, 
gairebé altra cosa que actuacíons personáis 
i sobretot personalistes. 

Si de veritat volem alliberar Catalunya, 
i crear un estat democrátic, hem de comen
tar per actuar veritablement en democracia. 
L'opinió del nostre contraopinant ha d'és-
ser tan respectada com la nostra propia. Els 
papers de «ploramiques» i de «sidralista» 
han d'abandonar-se per a practicar una po
lítica de presencia, de respecte i d'amistat. 

L'acte, que volem creure irreflexiu, del 
govern república en exili, hauria de servir
nos, almenys, per a posar clarament la qües-
tió: les nostres discussions i l'abséncia 
d'una política catalana, coordinada i cohe-
rent, agrupant el pensament deis diferents 
sectors d'opinió, ¿no pot fer creure que es-
tem abandonant tot el que l'Estatut repre
senta com afirmació de la nostra persona-
litat nacional? La reconeixenca d'aquesta 
personalitat catalana autónoma, només fou 
possible amb la República i és solament 
amb una República democrática que Cata
lunya, partint de l'Estatut, pot continuar a 
treballar per la reconeixenca de tots els seus 
drets. 

Alguns diuen que l'Estatut no és sufi-
cient. En tot cas pertoca a Catalunya deci-
dir-ho, quan haurem aconseguit la llibertat 
del poblé cátala i el dret de poder dema-
nar-li la seva opinió sobre el futur de tots 
els catalans. 

L'Estatut ha estat depassat? És possible, 
pero cal fer atenció a qué certes actuacíons 
—-mes o menys irresponsables— no facin 
creure ais nostres amics i a l'opinió pública 
general que l'Estatut l'hem abandonat nos
altres mateixos per incompetencia. I aixó sí 
que el poblé de Catalunya no ens ho per
donaría mai. 

JOSEP SANS 

CARTA DE BARCELONA 

CADASCU PEL QUE VAL 
El lector de VEU CATALANA a ¡'interior 

observa amb interés l'afany deis seus re-
daclors a esvair la creenca en la pretensió 
deis exiliáis a assumir la direcció política 
deis destins de Catalunya, creenca que po
dría ser provocada per alguns polítics o 
pseudopolítics que es mouen a l'exili, 
L''afirmado reiterada en els ar tic les de VEU 
CATALANA que els destins de Catalunya 
han de ser decidits a ¡'interior és ben vista 
pels lectors de ¡'interior peí que té de ló
gica; 110 perqué tendeixi a resoldre una ri-
valitat entre catalans a ¡'interior i catalans 
a ¡'exterior, que per a nosaltres és ¡¡¡exis
ten!. Ens sembla lógic que els destins de 
Catalunya es decideixin a Catalunya per
qué aixó és el normal, pero no creiem que 
l'abséncia física minvi els. drets de cap cá
tala a intervenir-hi; no creiem que la resi
dencia a la térra ens doni cap dret que no 
línguin els exiliats. Per al cátala que no s'ha 
mogut de la térra o que hi ha tornat des-
prés d'una abséncia mes o menys prolon
gada, l'exiliat no és un ciutada diferent 
quant a drets i obligacions de carácter cívic; 
és senzíllament un ciutada que d'una ma
nera circumstancial es troba absent, pero 
amb el qual haurá de comptar-se, segons 
la seva bona voluntat i la seva capacitat, al 
moment que Catalunya podra lliurement 
apeldar a la bona voluntat i a la capacitat 
deis seus ciutadans, onsevulga que aquests 
es trobin, a ¡'exterior o a ¡'interior. Jo cree 
que l'opinió pública no fa distincions entre 
exiliats i no exiliats per a atribuir supe-
rioritat de drets ais uns o ais altres o per a 
suposar-los avantatges de situado per a jut-
jar el que mes convé a Catalunya. Les pre-
feréncies que alguns puguin manifestar son 
determinadles per raons personáis o per 
raons de tendéncies poli tiques, i tothom, 
en les seves preferéncies, sol confondre 
noms de l'exili i noms de ¡'interior. Pero, 
no cal enganyar-nos: deis polítics avui a 
l'exili només uns quants son recordáis per 
una minoria, la minoría que per ¡a seva 
edat pot recordar-ne ¡'actuado. I aquests 
«.uns quants» son desconeguts deis ciuta
dans de menys de quaranta-cinc anys. ÉS 
ciar que hi ha mitja dotzena de noms de 
catalans que viuen fora de Catalunya, que 
son coneguts de tothom. I en un moment 
donat alguns d'ells podrien ser una bona 
bandera per a aplegar voluntáis, per a es
timular un moviment d'unió. Son els noms 
de grans figures en les arts, les ciéncies, 
les lie tres i l'ensenyament, i alguns han 
ocupat, el seu día, ¡loe d'honor en la polí
tica de Catalunya. Apart aqueixa mitja dot
zena de noms, n'hi ha, repeteixo, uns 
quants que son recordáis per una minoria 
amb simpatía i amb afecte. Les seves noti
cies son rebudes sempre amb interés i re
sulta estimulan! veure que ni l'allunyament 
geografic ni el transcurs deis anys han afe-
blit ¡'amor a la térra que un día els dona 
a eonéixer. Seguim parlant amb franquesa: 
al costat d'aquests noms recordáis amb sim
patía i afecte, uns altres son recordáis amb 
indiferencia si no amb recel. Fa unes sel-
manes, a Barcelona, en una reunió a la 
qual assistien una trentena d'homes de di
verses tendéncies, tots ells coneixedors de 
la situado política i económica del país, i 
també de la distribució de forces i valors, 
un visitant va fer ais reunits dues pregun
tes: I? ¿Creieu en la necessitat de man teñir, 
encara que només fos simbólicament, les 

institucions autonómiques? 21 En cas afir-
matiu, ¿quina persona creieu la mes indi
cada per a estar al front d'aque/les institu
cions? Excepte dos deis inleressats, que es 
van abstenir de respondre —• lampoc no van 
contestar negativament — , la resta va mos
trarse unánime a considerar que «calia 
conservar, amb carácter simbólic, les insti
tucions autonómiques». A la segona pre
gunta les respostes no ¡¡agüeren ni precisió 
ni unanimitat. Es donaren diversos noms, 
alguns d'ells de residents a ¡'exterior i al
tres de residents a ¡'interior, sense que nin-
gú mostrés una resoluda preferencia per 
cap candidat. Tothom considerava que hi 
havia diverses persones amb prestigi i ex
periencia suficienls per a ocupar el lloc amb 
l'aprovació general. Si alguna coincidencia 
va haver, consistí en qué tots els noms que 
es van donar amb respecte i simpatía foren 
els d'homes allunyats de temps de la polí
tica activa, dedicáis a altres activitats. Al
guns d'ells a l'exili. I aquelles respostes ve
nen a confirmar el que us deia. A Catalunya 
l'opinió no fa distincions futre exiliats i 
no exiliats. Cadascú és jutjat peí que val, 
siguí on siguí, la qual cosa ens sembla jus
ta. Només podría defraudar els que volea 
ser jutjats peí que ells es creuen que valen 
i no peí valor que els reconegui l'opinió 
pública. 

I també van coincidir les persones con-
sultades en qué si s'han de mantenir les ins
tituciones autonómiques, encara que només 
siguí amb carácter simbólic, cal que siguin 
mantingudes d'acord amb els preceptes 
constitucionals; és a dir, integrant la Gene
ralitat amb el Parlamenl, el President i el 
Consell Executiu. Els qui viuen en la Cata
lunya opimida veurien amb gust que els 
catalans que viuen en paisos lliures fessin 
ús de la seva llibertat per a una acció que 
en diversos aspectes vingués a constituir una 
fe de vida davant del món i que, per al
tra banda, fos encaminada a preparar el 
retorn a la normal)tai. Entestar-se a ocupar 
carrees només per a satisfer una vanitat i 
no complir les obligacions que comporten 
és jugar amb el país. 

RAMÓN NEBOT 
Barcelona, marc 1959 
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V E U C A T A L A N A 

CAVEANT, 
Segons denuncia Tribuna de París, en el 

número 1 de la seva segona época (desembre 
del 1958), «l'any 1959, un cop escolat el 
període reglamentan de cinc anys, per al 
qual foren elegits els carrees actuáis, cal 
que es procedeixi a la renovació de tots 
aquells que escaigueren en la sessió cele
brada a Méxic el 7 d'agost del 1954». Així 
ho feren patent els diputats Joan Sauret i 
Antoni Xirau i Palau al vice-president pri
mer del Parlament de Catalunya, en 1955. 
Dit altrament, el 6 d'agost d'enguany vene 
el termini que l'Estatut interior fixa per el 
mandat presidencial. (El senyor Josep Ter-
radellas fou elegit President de la Genera-
litat a l'exili el 7 d'agost del 1954). 

Legalment, el Parlament de Catalunya es 
constituí el 12 de desembre del 1932. Fa 
gairebé vint-i-set anys que funciona. És un 
cas únic en la historia. És una anomalía. La 
seva longevitat només pot explicar-la, mes 
que el nostre expatriament, mes que la nos-
tra voluntat de creure perpetuades les nostres 
institucions mentre el poblé cátala no pugui 
expressar-se lliurement, un fet fortuit. Alió 
que és evident és que Tactual Parlament 
— que és l'únic que ha tingut el Principat 
del 1932 enea — ni representa avui en dia 
la voluntat deis catalans, ni és reflex de 
l'opinió pública catalana. Per la forca que 
pugui encara restar-li, a l'exili, hom el con
ceptúa capacitat per a la renovació de carrees, 
entre els quals el de President de la Gene-
ralitat. 

D'acord amb l'article 14 de l'Estatut 
d'Autonomia publicat a la Gacela de Madrid 
del 21 de setembre del 1932, «la Genera-
litat estará integrada peí Parlament, peí Pre
sident de la Generalitat i peí Consell Exe-
cutiu». 

Aixó vol dir que cap d'aquest tres ele-
ments no pot, sense l'existéncia — i l'aquies-
céncia — deis altres, representar normal-
ment, per ell sol, la Generalitat de Cata
lunya, ni, molt menys, exercir la sobirania 
reconeguda a la Generalitat. Ni l'organisme 
parlamentan per ell mateix, ni el poder 
executiu tot sol, ni el poder personal del 
President, no poden, constitucionalment par-
lant, detentar la potestat catalana. És neces-
sária la conjunció harmónica deis tres poders. 
Si algún d'ells deixés d'existir, imperaría la 
dictadura. 

Qué caldrá fer el 6 d'agost del 1959? 
Com a ciutadans, no podem tolerar en cap 

cas ni que el Parlament prescindeixi del Pre
sident de la Generalitat i l'ignori, ni que 
aquest desconegui el Parlament de Catalu
nya, ni, molt menys, que els senyors diputats 
s'inhibeixin o es desentenguin de la qüestió 
plantejada i deixin per in elernnm les coses 
tal com están ara. 

Hom reconeix, encara, entre els catalans, 
la investidura ais nostre antics diputats per
qué tots plegats ens resistim a donar-nos per 
vencuts, perqué ens dol de rompre amb el 
passat próxim i, sobretot, perqué la Gene
ralitat és quelcom de simbólic per aquells 
que, com jo, poguérem votar l'any 1932 
diputats. Hom diría que volem trobar en el 
cam! legal de la Generalitat el viarany que 
ens meni a un nou esclat de les nostres lli-
bertats nacionals. 

Per aquesta rao, ens cal l'home prestigios, 
decidit, coratjós, entusiasta, preparat i vol-
gut de tothom que, estrénuament, vulgui 
emprendre la tasca ardua, meritíssíma, de 
fer Catalunya gran i Uiure. Que sápiguen 
els senyors diputats assistir-lo deis instru-
ments de treball i de control necessaris per
qué la democracia quedi assegurada i perqué 
el nostre passat s'entronqui eficientment amb 
el futur que ens sigui deparat. 

Que el pósit de legalitat de qué ells pu-
quín ésser dipositaris serveixi, en veritat, per 
anar cap endavant, amb seny, amb coratge, 

CÓNSULES! 
amb sentit constructiu i amb esperit de so-
lid.iritat. Es tracta de salvar Catalunya. 

Em sembla que és ais senyors diputats que 
correspon d'arbitrar aquests mitjans, si és 
que volen fer les coses ben fetes. Son ells 
qui, amb passió serena, poden decidir, tot 
despullant-se de llurs investidures. Sense por, 
amb altesa de mires, amb patriotísme. Dis-
soleu alió que no rutila i doneu-nos el dis-
positiu de la nostra llibertat i de la nostra 
grandesa. 

PERE MAS i PERERA 
(De Ressorgiment, de Buenos Aires, mate 1959) 

Acción Republicana 
Democrática 

El corrent de reunir en organitzacíons de 
Iluita efectiva l'esperit república i esquerrista 
ha plasmat en el camp república espanyol 
en la constitució d'un nou partit que, fíns 
ara, aplega les históriques denominacions 
d'«Izquierda Republicana» i «Unión Republi
cana». Sembla que els dirigents del respec-
table Partit Federal han resolt reservar-se per 
a millor ocasió. 

Entenem que el sentit de renovació i de 
les realitats socials i polítiques que s'imposen 
per al dia de demá ha presídit el géneros in-
tent d'uns homes que sempre han estat amics 
de les reivíndicacions autonómiques de Ca
talunya i que per la seva conducta, avalada 
per anys de lleialtat i sacrificis ais seus ideáis 
republicans, son mereixedors de la máxima 
consideració i sincera estimació de tots els 
homes que avantposen la llibertat en la ideo
logía, i la decencia en l'actuació, per damunt 
de tot. 

Les tretze bases doctrináis i programáti-
ques d'«Acción Republicana Democrática» 
contenen afirmacions tan substanciáis com 
aquesta: «El Municipio como célula básica 
de la sociedad política española, conforme a 
su mejor tradición. Autonomía de los muni
cipios y patrimonio municipal». «España es 
una comunidad de pueblos o nacionalidades 
con personalidad bien definida. . .» 

«El Estado republicano debe acomodar su 
estructura a esta realidad dotando a las re
giones — con este u otro nombre — defini
das por la historia y la geografía física y 
humana, y conforme a la voluntad demo
cráticamente expresada de sus pueblos, de 
una amplia autonomía que permita el pleno 
desarrollo de aquella personalidad en todos 
sus aspectos, al mismo tiempo que fortalezca 
la verdadera unidad del conjunto, libremente 
comprendida y aceptada por todos como ex
presión del supremo interés común.» 

En el parágraf d) de la Base XII pro
pugna: «Participación del personal técnico, 
administrativo y obrero en la gestión y en los 
beneficios de las empresas, así del sector pú
blico como del privado.» 

En la base XIII trobem: «Preconizamos 
una política internacional decididamente pa
cifista y encaminada a la integración pro
gresiva de los Estados con organismos supra-
nacionales de carácter económico y político.» 

«España, una vez recobrada su libertad, 
ha de revisar todos los compromisos inter
nacionales contraídos por el franquismo a 
espaldas de la soberanía popular.» 

L'opuscle porta la data del 14 d'abril d'en
guany. Representa un esforc que no podem 
ni devem passar per alt els catalans na
cionals. 

Quan veiem tants d'esforcos malaguanyats 
per la seva dispersió, ens resulta grat veure 
com homes que, com nosaltres, lluiten contra 
la dictadura franquista, afermen la seva unió 
deíxant de banda les diferencies de matís 
que poguessin dividir-los i declaren la seva 
persistencia resoluda en una Iluita que en 
bona part és la nostra. 
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CRIDA AL CONSELL ECONOMIC 
I SOCIAL DE LES NACIONS UNIDES 

La premia de Méxic ha publicat una crida 
de l'Orjeó Cátala de Méxic adrecada ais de
legáis al Consell Económic i Social de les 
Nacions Unides que durant aquest mes 
d'abril es reuneix a Méxic. Diu la crida: 

A los señores delegados al Consejo Eco
nómico y Social de las Naciones Unidas, que 
se celebra en México del 6 al 21 de abril de 
1959. 

Aprovechando la presencia en esta capital 
de las personalidades asistentes al Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, 
los catalanes residentes en México, a través 
del Orfeó Cátala, entidad no política que 
engloba a la mayoría de la colonia catalana, 
queremos poner de relieve, una vez más, el 
hecho de un pueblo europeo, Cataluña, mi
lenario por su historia, por su cultura y por 
su lengua, en cuyo propio territorio el régi
men dictatorial del general Franco no res
peta los más elementales derechos humanos, 
imponiendo a los catalanes un genocidio cul
tural — entre otras privaciones democráticas 
que no es del caso enumerar aquí — , con
denado por las Naciones Unidas. 

Nuestra lengua materna, el catalán, habla
da en la península ibérica por más de cinco 
millones de ciudadanos, es ferozmente per
seguida por las autoridades del régimen dic
tatorial español. Nuestra lengua está prohi
bida en las escuelas, en las universidades, en 
la prensa diaria, la radio y la televisión, 
en las corporaciones públicas, en los tribuna
les, en la Iglesia, etcétera. 

Sin embargo, el catalán es una lengua glo
riosa, milenaria, que ya en la Edad Media 
señoreaba por todo el Mediterráneo, mar de 
la civilización, y era hablada en muchas cor
tes europeas. Ha sido lengua de Reyes, de 
Santos y de Papas. 

En lengua catalana fue redactado el Con-
solat de Mar (siglo x m ) , obra jurídica me
dieval catalana, compilación de derecho ma
rítimo, que rigió en Europa hasta casi a fines 
del siglo XV. 

Ramón Llull — 1232-1315 — es el primer 
autor europeo que escribe tratados de teolo
gía y de moral en lengua vulgar, no latina; 
y escribe ya en una lengua catalana purí
sima. 

Francesc Eiximenis se adelanta más de 100 
años a Maquiavelo y en una lengua catalana 
madura y refinadísima, escribe sus consejos 
a los gobernantes de su tiempo (1385), 
sobre cómo administrar la cosa pública para 
hacer la felicidad de su pueblo. 

En el año 1101 se funda la primera Taula 
de Canvi o Banco de que habla la Historia, 
en la ciudad de Barcelona; y sus disposi
ciones económicas van redactadas en lengua 
catalana. 

En Cataluña, con reyes catalanes, funciona 
el primer parlamento moderno del mundo, 
y su legislación está redactada en la lengua 
propia y natural de los catalanes. 

La lengua catalana, en fin, es un hecho 
histórico, social y cultural vivo. Por derecho 
natural es la lengua de nuestro pueblo, Ca
taluña; y por derecho humano, como reali
dad espiritual, sentimos la necesidad colec
tiva de conservar esa lengua. Es la voluntad 
de los catalanes y la Carta de las Naciones 
Unidas, en su Declaración de los Derechos 
Humanos, nos ampara y da plena legalidad 
a nuestra reclamación y a nuestra protesta. 

Piense usted, señor delegado, cuál sería 
su pena espiritual si un día se impusieran en 
su Patria las fuerzas antidemocráticas y se 
cometiera en su lengua y en su espíritu el 
genocidio cultural de que somos víctimas los 
catalanes. México, D. F., abril de 1959-

ESTANCAMENT 
De les tres forces moráis i espirituals que 

aguanten el régim franquista n'hi han quan 
menys dues que ho jan per por i per poca 
conjianca en elles mateixes: l'església i el 
capital. 

L'església actúa com si cregués que sense 
el régim actual i en una situado de llibertat 
ella no seria capac de mantenir les seves po-
sicions i de jer-se escoltar. De jet no es pot 
parlar própiament de l'església, sino d'un 
sector católic molt injluent que poltticament 
i socialment és conservador en el sentit mes 
anquilosat i egoísta de la páranla. $'equivo
quen. Pero és que en el fons ells creuen poc 
en la vitalilat espritual del cristianisme (o, 
quan menys, del cristianisme espanyol) i 
molt en l'ejicacia de la jorca. És una actitud 
que resultaría lógica en malta gent, pero no 
en els cristians. 

Resultaría lógica, per exemple, en el ca
pital, si no hi haguessin tants exemples ac
tuáis arreu d'Europa que demostren a cada 
pas que inclús per ell hi ha sistemes millors 
que la dictadura política, l'anorreament sin
dical i la immoralitat administrativa incon
trolada. 

Quan es compara el que s'ha jet a Espanya 
des del 1939 jins ara amb el que ha jet ¡'Eu

ropa de postguerra es veu ben ciar que Es
panya ha estat desaprojitant la gran opor-
turiiun de jer durant aquest anys un gran 
progrés económic i, al mateix temps, un 
gran i auténtic progrés social. I no parlem 
ara del que han jet els alemanys o els fran-
cesos, paisos amb els quals Espanya, econó-
micament, no es pot comparar. El que re
sulta jrapant és el que han jet paisos pobres 
semblants a Espanya i molt destruits per la 
guerra: el que han jet Italia i Grecia, per 
exemple. Aquests paisos — / aquí també va
len l'exemple alemany i l'exemple austriac — 
teñen un altre punt de contacte amb Espa
nya: abans de la guerra van estar sotmesos 
a régims de dictadura, i d'ells es deia que 
eren paisos amb poca educado política, 
massa individualistes i massa apassionats per 
a poder-se governar democráticament. Avui, 
amb régim de llibertat i sense necessitat de 
deixar la classe treballadora órjena d'orga-
nismes sindicáis que realment la representin 
i la dejensin, aquests paisos progressen eco-
nómicament a un ritme en tots sentits supe
rior al d'Espanya. 

(D'un manifest distribuir a Barcelona) 

Un llibre de gran actualitat 
Fidel Miró, el conegut obrerista del qual 

va parlar en el número 9 de V E U CATALANA 
l'amic Víctor Alba, ha publicat ja el seu 
llibre ¿Y España cuándo? El jracaso político 
de una emigración 

Malgra estar en castellá (per raons potís-
simes), traspua en totes les pagines la fona-
mental cataianitat d'un nadiu del Camp de 
Tarragona. «Gent del Camp, gent del llamp». 
L'apassionament en l'amor a la veritat és 
una constant característica en totes les pa
gines. I en l'amor al poblé, comencant peí 
seu. 

Recull una serie d'antecedents de la lluita 
per la llibertat i contra totes les tiranies de 
¡'época viscuda defugint la fácil demagogia. 
La lectura és recomanable, gairebé indispen
sable, per a tots els vells que han perdut la 
memoria i per ais joves que ignoren el pas-
sat d'una generació sacrificada peí monstre 
secular de l'Espanya oficial, reaccionaria i 
cruel fins a la ferotgia. 

Miró es deleix per l'ensorrament del régim 
absolutista i el seu ínstint segur li fa invocar 
la unitat deis homes liberáis en tots els ter-
renys: el sindical i el politic. Unitat que no 
está renyida amb la varietat fecunda. Pero 
que rebutja l'uniformisme i la coacció. 

De moment, convé llegir detingudament el 
llibre sincer del bon lluitador. Després co-
mentar-lo i reproduir-ne passatges sobresor-
tints. És el que farem oportunament. 

M. G. 

S A N T A ROSA 
MONTERREY 

J&¿\\\>¿SÍ>C>Y {^oitts, «jcrevit-
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SOM UNA FORCA INCONNEXA I ESPARPELLADA 
f 

En el número anterior publicávem una entrevista amb el doctor Unís Nicolau 
d'Olwer, la qual iniciava una serie que en comprenia una amb el senyor Dalmau 
Costa. Havent aquest manifestat la seva opinió sobre els principáis problemes 
que afecten Catalunya, en el seu discurs del dia 11 d'abril a l'Orfeó Cátala de 
Méxic, ens plau reproduir integre aqueix discurs, que conté les respostes a les 

preguntes que li hauriem jet en una entrevista. Senyor President de l'Orfeó Cátala de 
Méxic, autoritats catalanes, germans de Va
lencia, d'Euskadi, de Galicia i deis altres 
pobles ibérics que ens acompanyeu; senyo-
res i senyors: 

Cada any, en escaure's aquesta data, els 
catalans revivim, en el record, la joia im
mensa d'aquella jornada gloriosa. No hi fa 
pas res que hagin passat vint-i-vuit anys ni 
que el goig del triomf el rememorem en 
l'enyoranca de l'exili ni que les nostres vi
des es gastin en el neguit de l'espera. Te-
nim la certesa que Catalunya, eterna i im
mortal, gesta ininterrompudament el seu 
ressorgiment i en la nostra enyoranca no 
hi ha decandiment ni dubte ni renuncia. A 
la falda d'aquesta maternal térra mexicana, 
refugiats en el nostre estoicisme actiu, cada 
dia lliurem una batalla victoriosa en contra 
de la desesperanza. 

En plantejar-me a mi mateix l'ordre i la 
manera de dir la conmemorado del 14 
d'abril del 1931, se m'ha creat un problema 
complicat. La data és massa propera per a 
teñir una auténtica perspectiva histórica; 
detalls minúsculs poden semblar-nos d'una 
gran magnitud, només per haver-los vis-
cut personalment en moments de gran emo-
ció. Fer un recull d'homenatges ais prota-
gonistes d'aquella gesta tampoc no és pla-
ner perqué molts d'ells, sortosament, son 
entre nosaltres i, per la nostra sobrietat ex-
cessiva a l'elogi, la veritat podría semblar 
llagoteria, i, encara, recordant tot el que 
ja han dit en anteriors commemoracions di-
lectes amics meus, és ben difícil de trobar 
un aspecte inédit del 14 d'abril del 1931. 
M'he decidít, per fi, a fer, a l'entorn de 
la proclamació de la República Catalana, 
uns comentaris aparentment diversos; refle-
xions d'avui, a vint-i-vuit anys de llunyania. 

Sovint pequem de la presumpció de creu-
re que el catalanisme som, exclusivament, 
nosaltres; la veritat és que només som ins-
truments passatgers, de la catalanitat pe
renne. I és una bona sort que sigui així; 
les persones som volubles i el sentiment 
de Patria, espiritualitat de l'instint, és im
mutable. S'hereda espontániament i es pos-
seeix encara que s'ignori. 

El 14 d'abril no el feren el resultat 
d'unes eleccions; el propiciaren, sí, pero 
venia d'una llunyania indeterminable. És de 
pensar que quan la llengua catalana pren-
gué forma, comencá el procés de la catala
nitat i s'iniciá la serie evolutiva ascendent 
que menava a una aspirado vaga. Calgue-
ren segles i segles, i mes generacions i ge-
neracions per a arribar a les concrecions 
deis trobadors, deis poetes, del 1640 — que 
ja fa de la intenció la primera realitat po
lítica, quan mossén Pau Claris, essent ca-
nonge de la Seu d'Urgell i diputat del 
brac, eclesiástic, presideix la Generalitat de 
Catalunya, i la declara independent sota la 
protecció de Franca—•; del 1714, amb 
í'heroica defensa de Barcelona, assetjada i 
finalment conquerida per les tropes mer-
cenáries de Felip V; de la dita Renaixenca, 
que és, només, un nou impuls, estiuet ger-
minador d'una major consciéncia nacional 
que, mal que ens pesi, encara no ha acon-
seguit l'afirmació deis totals definitius que 
s'imposen inexorablement. 

El procés de la catalanitat és tan conse-

qüent i inflexible en la intenció com vari 
en el procediment i en l'acció. Ha passat 
per molts hiverns d'aquells que, com diu 
En Prat de la Riba, «estronquen la circu
lado de la vida, deixen núes de verdor les 
branques i cobreixen la térra de neus i de 
gebrades. Mes la mort és aparent» — se-
gueix dient En Prat de la Riba — . «Les 
neus de les muntanyes es fonen, engruixint 
els rius que porten a la plana la forca acu
mulada de geleres i congestes, i la térra sent 
penetrar, per totes les seves molécules, la 
humanitat que la fecunda». 

Per la Catalunya freda i sense pols na
cional del 1833, fou prou que En Bona-
ventura Caries Aribau, un economista, eru-
dit i académic espanyol, escrivís, en llemosí, 
les seves Troves, que nosaltres coneixem 
amb el nom á'Oda a la Patria, perqué es 
comencés la primavera anunciadora de I'es-
tiu de la Renaixenca. ¿En tingué esment, 
En Bonaventura Caries Aribau, de la forca 
que desfermava? ¿O fou, simplement, un 
instrument escollit per l'esséncia infinita 
de la catalanitat? Jo vull creure que Y Oda 
a la Patria no fou una conseqüéncia sino 
una inspiració, ja que en el seu autor son 
escadussers els antecedents d'aquest senti
ment i ja que posteriorment a Y Oda tampoc 
no hi ha proves de continu'itat tenac. 

¿Heu pensat alguna vegada en el mira-
ele de la catalanitat d'En Francesc Maciá? 
Era cátala, sí; nascut a Vilanova i La Gel-
trú. Pero tota la seva vida anava en direcció 
inversa al catalanisme. Sembla inversem-
blant que el tinent-coronel d'enginyers mes 
jove de l'exércit espanyol, estimat i admi-
rat pels seus companys per les seves mag
nifiques qualitats professionals i amb un 
esdevenidor pie de promeses, esdevingués 
el cabdill mes fervent i eficient del nacio
nalisme cátala, el forjador del 14 d'abril 
del 1931 i el primer President de la Re
pública Catalana absolutament lliure. 

Els investigadors erudits cerquen fins al 
fons deis antecedents per a descobrir els 
motius deis esdeveniments histories, i tots 
ens esforcem a acceptar les seves raons per 
a justificar i ordenar els fets sense que la 
lógica en sofreixi massa; pero costa d'ad-
metre com a conseqüéncies naturals i legi
times, que un empleat del banquer cátala 
en Gaspar Remisa, a Madrid, escrivís Y Oda 
a la Patria i que el comandant d'enginyers 
de l'exércit espanyol a Sevilla l'any 1897 
arribes a ésser el cabdill de l'alliberació de 
Catalunya. Diuen que els fets de la nit del 
25 de novembre de l'any 1903 a Barcelona 
foren l'espurna que encengué, en Maciá, 
el foc del patriotisme cátala, i deu ser així, 
perqué el patriota potencial que hi ha en 
cada cátala, només espera l'espurna que el 
faci arborar violentament. 

Quasi tots els que m'escolteu l'heu vis-
cuda i la recordeu amb precisió i nitidesa, 
la data que avui commemorem; tots heu 
constatat el fet prodigiosament normal: 
centenars de milers de compatriotes nos-
tres que al matí d'aquell 14 d'abril només 
eren catalans, al capvespre ja eren catala-
nistes entusiastes; les espumes havien en
ees milers de fogueres. 

En fer aqüestes consideracions al procés 
de la catalanitat en el temps i en les per
sones, no vull pas disminuir la valúa de 

les accions normalment esforcades i, menys 
encara, que la meva fe catalanista es confii, 
passivament, a la fatalitat del dest!; no. 
Es evident que els catalans que peí seu 
propi raciocini i els que per inspiració han 
arribat a la possessió d'una consciéncia na
cional sólida i madura, son la forca viva 
de la catalanitat. 

No hi ha una sola gota d'aigua que no 
vagi al mar o no en vingui, com no hi ha 
cap esforc pro-Catalunya que sigui balder; 
el que és menys que res, és la mania pedant 
i rebentaire de les intencions i de les ac
cions pro-Catalunya. Jo, i dic jo, perqué 
malgrat ser home disciplinat a un partit 
nacional cátala, i malgrat, també, el gran 
respecte i considerado que dec i sentó per 
aquesta tribuna de l'Orfeó Cátala, la mes 
auténticament catalana de Méxic, sé molt 
bé que em seria impossible d'opinar fent 
una total abstracció de mi mateix; jo vull 
fer constar el meu sincer agraíment per to
tes les intencions i accions pro-Catalunya. 
Ningú no pot predir, en la incógnita ab
soluta del demá, les probabilitats ni la mag
nitud de l'esforc deis catalans. 

És infantil i inintel-ligent, l'entestament 
d'alguns a voler-nos convencer de quina 
és la millor de les solucions; tots la sabem 
i la volem, i dic tots, perqué els catalanistes 
d'ara tots som nacionalistes i en som fins 
després de la derrota que és la pedra de toe 
infal-lible. Pero nosaltres, els catalans, per 
una peculiaritat ben destacada de la nostra 
idiosincrasia, som uns fervents practicants 
de la polémica i de la controversia; fins 
quan no hi ha motiu, la inventem. Fa 
temps que s'enfronten, com adversaris, el 
nacionalisme doctrinal i la política nacio
nalista; la lluita és inversemblant, pero és, 
i malgasta les millors energies, les que mes 
profit donarien en el combat contra l'ene-
mic. Al 14 d'abril del 1931, el nacionalis
me doctrinal i la política nacionalista con-
vergiren en Francesc Maciá i el resultat fou 
meravellós, tan mera vellos que, després de 
vint-i-vuit anys, encara ens aplega per a 
recordar-nos la gran llicó; la gran llicó 
que, demá mateix, oblidarem. 

Jo no m'exposaré pas a les ires d'un bán-
dol dient que sóc de l'altre, perqué men
tiría; pero tampoc no m'atreveixo a dir que 
sóc de tots dos, per por a una doble exco-
munió . . . Potser caldria recordar que En 
Francesc Maciá, l'apóstol de la doctrina na
cionalista, morí al Hit, i que En Lluís Com
panys, el mes dinámic deis polítics nacio
nalistes, fou assassinat. Potser aquest record 
ens permetria de capir com és paradoxal 
que encara ens entestem a escatir diferen
cies i a reclamar supremacies per determi-
nades practiques del nacionalisme. I deixo 
aquest aspecte no gens agrados, pero anec-
dótic en el procés de la catalanitat, perqué 
sé que és mes difícil d'aclarir un malentés, 
que de jutjar un delicie. 

El que jo en diré, dones, per a conjuntar 
les intencions i les activitats pro-Catalunya, 
és que la práctica de la doctrina naciona
lista, cada dia és mes complexa. 

El 14 d'abril del 1931 el féu el poblé de 
Catalunya, els treballadors catalans, i mal
grat l'aportació del recolzament entusiasta 
deis obrers, que decidiren la victoria sense 
ni necessitat de cap violencia, i malgrat el 
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17 d'aquell mateix mes, el triomf fou infi-
nitament major pels catalanistes que peí 
proletariat cátala, i aixó no ha de repetir-se, 
si no volem provocar una altra desteta que 
podria teñir íes mateixes característiques de 
la darrerament viscuda o unes de radical-
ment oposades que, per una trágica para-
doxa, serien igualment funestes per la lli-
bertat i la dignitat deis catalans. 

Es veritat que la vida de la Generalitat, 
a Catalunya, fou curta i accidentada, amb 
un espai de temps apte tan petit que només 
hi capigueren poquíssimes realitzacions 
— evolutives i revolucionarles — de les 
moltes que les Institucions Catalanes pre-
tenien per al nostre poblé; pero si l'análísi 
minuciosa de la tasca de la Generalitat, a 
Catalunya, duu fins a una apreciado posi
tiva i favorable, l'examen simplista, el cop 
d'ull del proletariat cátala, no pas ben im
parcial, jutja l'acció de la Generalitat 
d'aburgesada. És evident que l'obra de la 
Generalitat fou interpretada així pels tre-
balladors de Catalunya i n'és bona prova 
d'aquest judici, la reacció deis obrers cata
lans quan el 19 de juliol del 1936, que fou 
ben diferent de la del 14 d'abril del 1931. 
Ja ho sé, que les circumstáncies no eren 
pas iguals, pero sé del cert que els homes 
eren els mateixos. Ja ho sé que la gran ma-
joria de treballadors que, com ara, es con-
tenen davant de les grans indignitats, en 
temps de la Generalitat, a Catalunya, per 
una petita molestia creaven un gros con-
flicte; pero seria un greu error de creure 
que tota la culpa és del proletariat cátala. 
Seria, mes que un greu error, una injusticia. 

Massa sovint, els nacionalistes catalans, 
amb l'excusa que les organitzacions obreres 
eren dirigides des de Madrid, els hem tom-
bat l'esquena i hem comes una gran equi
vocado, un pecat, en el qual trobárem la pe
nitencia del 19 de juliol del 1936, i totes les 
seves conseqüéncies. Els nacionalistes cata
lans hem d'endinsar-nos decididament al 
nostre poblé en el seu neguit social, hem 
de promoure gosadies económicament i 
humanament alliberadores; tan Uuny del 
fetitxisme monstruos de l'Estat amo, com 
de l'amo que ho és de tot, fins de l'Estat. 
No hem pas avancat massa en el naciona-
lisme polític, i n'és bona prova l'existén-
cia de nombrosos partits catalans; pero, so-
cialment, encara estem mes enrera, puix 
que no hi ha ni una sola central sindical 
auténticament i categóricament catalana. 

Fa bonic d'embadalir-se en el lirisme de 
la doctrina pura de nacionalisme cátala; és 
com un somni ideal al so d'E!s Segadors 
i amb la llum del foc de les "quatre bar
res"; pero hi ha mes, molt mes, en la vida 
deis pobles. Hi son inexorables les vint-i-
quatre hores de cada dia, la salut, el benes-
tar, la confianca en el demá, la joia de viu-
r e ; . . . si la llibertat de Catalunya no és una 
mateixa cosa que la llibertat deis catalans, 
no tindria pas la bellesa que me la fa esti
mar com una redempció. El nacionalisme 
cátala ha de ser un sentiment ben viu en 
la seva eternitat i ha d'estar dins, fins al 
molí de l'os, de cada aspecte vital del nostre 
poblé. 

El problemes que es plan tejará el poblé 
cátala en sortir de la presó en qué ara está 
tancat, serán urgents, desordenats i d'una 
gran diversitat. Si es produeix el desori, 
no serán pas els catalans els qui se'n bene
ficiaran, pero, a part deis aprofitadors del 
caos, tots els altres haurem d'avergonyir
nos de saber que s'enyora la brutalitat coer
citiva del franquisme; d'aquesta tiranía que 
ja no s'aguanta, que només s'estintola en la 
por del que pot venir; perqué nosaltres, 

que som un passat, per ma
laventura de tots, no repre
senten! un esdevenidor 
d'esperanca. No hem sabut 
aprofitar els vint anys de 
llibertat a l'exili, en favor 
de Catalunya. 

Commemorem aquel 1 14 
d'abril sense parió ben sin-
cerament, és cert, i només 
de pensar i de voler que es 
repetís, ens esgarrifem d'e-
moció i se'ns humítegen els 
ulls . . . ; al baleó del nos
tre Palau Nacional, un ho-
me proclamant la llibertat 
de la Patria, mes enlaire, la 
nostra bandera que reveu el 
sol; l'himne solemnial, i la 
placa de la República ata-
peída de persones i d'en-
tusiasme . . ., i després qué, 
per a consolidar la victoria 
i mostrar-ne la seva huma
na grandesa? I abans d'ar-
ribar al triomf, qué, per 
assolir-lo? És que es pot 
abastar sense unitat, sense 
disciplina, sense sacrifici i 
sense autoritat? 

Ara, els catalans i, enca
ra mes els nacionalistes, 
som una forca inconnexa i 
esparpellada que propugna 
i pugna, desesperadament, 
per una unitat que reivin-
diqui l'exili i que aplegui, 
a la Patria, el nucli iniciador de l'acció per 
a deseixir-se de la brutal sotsmissió actual. 

Pensem bé, quan pensem i breguem per 
una unitat que ens faci forts i mes dignes 
per la lluita, i per després. Llástima que 
del pensament encara no n'hágim fet obra 
i que la brega encara no hagi donat profit. 
És evident que no hi som propensos, a la 
unitat; pero, entre poc i massa . . . No po-
dem pas pretendre una unitat total, impos-
sible només sabent que entre els dotze após-
tols ja hi hagué un Judas; ni una unitat 
categóricament homogénia, de l'homoge-
neítat de ramat, de caserna o de massa; ni 
volem, a cops de pal de bandera, fer pas-
sar a tots els catalans per un nacionalisme 
prefabricat a una mesura particular; no. 
Així, la unitat només la fan, aparentment, 
les dictadures. Pero ens hauríem d'obligar 
a una unitat justa per a tots els que l'accep-
téssim, amb el sacrifici i l'orgull de tots 
els que la integréssim. 

Amb vint anys d'exili no tenim ni unes 
comissions parlamentarles o extraparlamen-
táries que estudiín el planejament d'una le-
galitat catalana peí dia següent al de l'eufó-
ria de l'alliberació; després de vint anys 
d'exili encara no tenim un Govern Cátala 
que reculli els projectes i n'escullí els que 
siguin adients a una idea concreta de com 
deu reprendre, Catalunya, la vida vers el 
benestar, l'ordre, la dignitat i el progrés. 
Tot aixó no s'aconsegueix amb uns mots 
abrandats des de la balconada central del 
nostre Palau Nacional, ni amb cants, ni 
amb voleiar de banderes. 

Em sap greu, molt de greu, que per a 
ésser sincer amb el meu pensament, no 
pugui fer d'aquesta commemoració un acte 
optimista, pero no em sentiria digne d'a
questa tribuna de l'Orfeó Cátala de Méxic 
si no me'n servís i la servís dient la meva 
veritat, i la meva veritat em crida que des
prés de vint anys d'exili no hem aconse-
guít ni d'ésser un ajut, de cap mena, pels 
nostres germans que, a l'interior, ja endevi-
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nen i cerquen, entre tots els perills. la sor-
tida de la presó franquista. 

Tant de bo que jo i tots, trobéssim una 
mica d'aquell seny que ens atribueixen; tant 
de bo que se'ns aquietes el desficí que ens 
destorba i ens tortura; i que la nostra exu
berancia imaginativa fos menys activa. Tant 
de bo que poguéssim trobar-nos molts ca
talans, /orces, ben junts, en la sola voluntat 
i l'únic pensament d'ésser útils a Catalunya, 
fins peí damunt i mes enllá del pensament 
i la voluntat particular de cadascú. 

Catalunya, si volem que recuperi el temps 
perdut, caldrá que avancí molts anys cada 
tres-cents seixanta cinc dies; el nostre indi-
vidualisme tradicional i conservador, l'hem 
de substituir per un agosarament fraternal 
i col-lectiu; necessitem d'una ferma solida-
ritat nacional, només per a recomendar; i, 
per a seguir endavant, ens caldrá el conven-
ciment esforcat d'una rápida evolució, una 
revolució constructiva que, en els trasbals 
del món actual, no pugui, res ni níngú, 
amuntegar-nos entre els comparses. 

Vull reiterar, encara, abans d'acabar, el 
meu agra'íment a la Junta Directiva de l'Or
feó Cátala de Méxic, d'aquesta entitat que, 
si de vegades no ha estat justament jutja-
da i estimada, té el mérit inigualable d'aple-
gar el poblé cátala a Méxic i la virtut ma
ternal de promoure unes convivéncíes que, 
potser, ni en la mateixa Catalunya no serien 
fácils de continuar. 

I, per acabar, vull dir-vos que cap obs-
tacle no minva la meva fe; cree en Cata
lunya. I si m'he dolgut del nostre com-
portament, no ho he fet pas per desespe
ranza, no; ho he fet, solament, perqué d'en-
tre totes les generacions de catalans que 
han estat i de totes les que serán, jo voldria 
que la nostra, la que forja el nostre gloriós 
14 d'abril, fos la millor, la que aplegant en 
una sola idea els pensaments d'En Francesc 
Maciá i d'En Lluís Companys, deixés la 
vía lliure, per sempre mes, a Catalunya, 
vers totes les llibertats. 
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DOTZE LLIBRES TABÚ? 
LA LECTURA del seté volum de la novel-la 

de Joan Puig i Ferreter, en dotze lli-
bres de sis-centes pagines espesses, sota el 
títol d'El pelegri apassionat, suscita una 
vegada mes una serie de problemes vitáis 
tan pregons i variats com les múltiples fa
cetes de la novel-la. Qüestions literáries, 
polítiques, etiques, etc., que posen a prova 
l'estabilitat del gust i del criteri propi. 

De bell antuvi, el seté volum referma 
unes conclusions provisionals que apunta-
ven en els llibres anteriors. 

La primera és que es tracta d'una obra 
de tanta volada que no li coneixem parió 
en la novel-lística catalana. Per l'alé i les 
dimensions recorda La Comedia humana de 
Balzac o Els bornes de bona voluntat de Ju-
les Romains. Si bé en el cas actual escauria 
mes el títol d'Els bornes de mala voluntat. 

La segona és que, malgrat les repeticions 
innecessáries i els munts de fullaraca, conté 
pagines d'antologia per la prosa de l'idio-
ma cátala. 

La tercera és que l'escriptor ratifica la 
sensació de formidable, amb mes fortitud 
que el vi de mes grau del Priorat (Tarra
gona), amb dots d'observador i de repro-
ducció de la realitat que recorden les de 
Goya en els caprichos de pesombre. Les 
seves instantánies son de por. No li escapa 
detall i domina l'aiguafort. Grava amb 
bisturí. 

Quarta: deixa una impressió aclaparado-
ra, nihilista. Així com de Cervantes digué 
Nicolau d'Olwer que en les seves obres tras-
puava la bonhomia de l'autor, de Puig i 
Ferreter no es pot dir el mateix. És I'home 
que va matar la cabra. L'ávia hauria resat: 
«Que Déu el tingui allá on vulgui amb tal 
que no sigui a casa.» 

L'intent de I'home de La Selva (del 
Camp) té per objectitu plasmar la crónica 
del seu temps a través d'una autobiografía, 
d'una análisi de la seva vida encarnada en 
els somnis i fracassos del pobre heroi Janet 
i en la deis personatges que conegué en la 
societat del seu temps, que ve a ésser la 
nostra. 

En gran part és una obra de clau, pero 
tan transparent que caldria posar l'adver-
téncia que tota semblanza entre les figures 
de la novel-la i les persones reals és deli
berada. Malgrat el despistar en fixar dates, 

en desdoblar personatges fent-los sortir 
amb noms diferents o l'atribuir-los facécies 
d'altres, les identificacions son claríssimes. 
L'autor ja ho vol. 

Amb prou feines dissimula els cognoms. 
Fa desfilar tots els coneguts: Comparet, 
Llussá, els germans Eixamús, Puiggeliu (de 
Martorell), Cercos, Planella, Terragada, la 
Toneta, el 7 de setembre (6 d'octubre), 
Badina, Delclós, Collcervera (3a. part, pa
gines 411 i següents), Bergadá, Comelles, 
l'abominable Llavaneres, etc. 

L'únic que gairebé es salva de la corros-
siva ploma és Gentil. Una tendresa cor-
prenedora la reserva peí company selvatá. 
Tot el mal que gosa a dir-ne és que és 
un poeta perdut en la política. Tot sovint 
li adreca els mots mes cordials. Potser en 
Puig es salvi per l'amor sense defallences 
per Gentil. 

Cal fer una remarca important sobre el 
llenguatge emprat en el llibre. Puig i Ferre
ter domina tota la gamma, pero es llueix en 
la gosadia de bordell i de taverna, en es
cenes adients, aixó sí. Malgrat que en un 
parágraf malmeni els escriptors que volen 
fer-se els moderns i els existencialistes no-
més repetint cent vegades la paraula merda, 
sembla que vulgui ultrapassar-los en aquest 
aspecte. Potser caldria anunciar El pelegri 
apassionat amb un llum vermell: persones 
afectes al paper fi, abstenir-se. 

Probablement és en l'aspecte polític quan 
presenta mes problemes. Puig descriu la 
política i els polítics del clima galidó en 
forma que fa caure l'ánima ais peus i so
vint provoca basca. Els joves que ara s'abeu-
rin a les seves fonts quedaran ben servits 
i disposats a agafar mes fástic per la po
lítica galidónica que per qualsevol altra 
cosa repugnant. Es un gran argument per 
ais apolítics, fenomen curios i potser ex-
clusiu de casa nostra. 

Pero en Puig és lógic amb la seva posi-
ció nihilista. En una societat podrida no 
hi pot viure res pur ni sá. Ni la política 
ni el sindicalisme, ni l'art ni la literatura. 
No res. 

Naturalment, Puig voreja l'absurd. Prou 
sap que els termes absoluts no s'aguanten 
ni teñen realitat en la vida diaria. En el 
conjunt de la societat tots els seus produc-
tes participen de les característiques gene-
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rals. La política també. Es precisament un 
deis índex mes visibles de la condició ge
neral. Si els galidons son uns marrans o uns 
beneits, com será la seva política? Pero, 
qui es salva? ¿Es que n'hi ha prou amb 
proclamar que hom és apolític per a deixar 
d'ésser un factor polític, positiu o negatiu ? 
Cal fer-nos d'una vegada el carree que en 
un poblé qualsevol poques son les dife
rencies entre els que habiten una vorera 
o l'oposada. Els habitants d'un país no son 
diferents per raons de geografía o clima 
local, que és igual per a tots. Alió que 
realment diferencia els homes i les dones 
d'un mateix país és que llurs fets vagin 
d'acord amb les paraules i que les paraules 
els surtin del cor, o bé siguin mesells. 

Cree que Puig i Ferrater escrivia amb 
sang que li brollava d'un cor apassionat i 
greument ferit, pero emmetzinat peí fel. 
No obstant, la qualitat s'alia amb la quan-
titat en la serie d'El pelegri apassionat per 
a fer-ne una obra política i literaria que 
peí seu propi pes especific ocupará un lloc 
singular en la nostra historia política i li
teraria. 

Es certament una baluerna pesada, com 
les armes de Roldan, i ja renuncio a sos
pesar-la mes. Pero és indubtable que em 
fará perdre, o guanyar, mes d'una estona 
i continuaré preguntant a crítics literaris 
autoritzats i ais amics assenyats: ¿qué us 
en sembla, de la formidable obra del terri
ble ture Puig i Ferreter? 

MANUEL GALES 

«BLOC-NOTES»* 

AQUEST llibre de Francois Mauriac, que 
, acabo de llegir amb la ploma a la 

má, és un recull de treballs, en forma de 
dietari, ja publicáis a La Table Ronde i a 
L'Express. 

Escriptor de gran estil que sembla es-
criure amb sang, Mauriac sempre fa l'efec-
te d'estar «cremat» — en el sentit catalanesc 
del mot. Almenys, en tant que escriptor 
católic. D'ell podría dir-se que, com sant 
Joan a Patmos, «vomita els tebis». Pero la 
seva incomprensió, quant ais motius que 
teñen els incréduls per a no creure, em dol. 
És d'aquells que atribueixen la manca de 
fe a la supérbia, sense comprendre que 
molts, si no creuen, és simplement perqué 
no poden, per pura impossibilitat consti
tucional. 

Mauriac no pot imaginar que hi hagi 
gent indiferent a la religió i a la metafísi
ca. Sobre aquest punt tolera mes una blas
femia que no pas que un digui: «A mi, 
aixó de la religió no m'interessa.» Aquesta 
indiferencia l'enerva, com si hi veiés l'ore-
11a del dimoni. 

En tot católic, per dolc que sigui (Mau
riac no ho és gens, pero), hi ha sempre una 
frontissa que grinyola en el moment de to
par amb l'escéptic o amb l'agnóstic. Aixó 
no obstant, Mauriac reconeix que en rela-
ció a certs falsos cristians o «des catholi-
ques de classe et de messe de midi», son 
els ateus que teñen rao. 

En canvi, quan aquest católic parla com 
a comentarista polític i, sobretot, de qües
tions socials, sembla una mica anarquista, 
a la manera maragalliana, i pot arribar a 
escriure amb recanga que entre una cosa 
(el partit comunista) i una altra (els sindi
cáis), mes una tercera (el benestar), els 
obrers semblen haver perdut l'empenta re
volucionaria. 

* Flammarion, París, 1958. 
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Mauriac aspira a una mena de justicia so
cial «cristiana», pero no veu que molts 
deis retrets (i deis insults) que ell adreca 
ais polítics burgesos (manca de cor, de ca-
ritat, etc.) son gairebé iguals al retrets i ais 
insults que el obrers solen adrecar ais ca
tólics i principalment ais capellans. 

D ' altra banda, és possible que si els 
obrers francesos han perdut la forca — i la 
rao — que ten ¡en quan demana ven les coses 
que ja teñen (treball, jornal segur, assegu-
rances socials, etc.) era perqué ílurs aspira-
cions no anaven mes enllá. Fins doria de 
parer que Marx no va pensar que els bur
gesos podien arribar a descobrir que el 
secret de la seva supervivencia, com a classe, 
consistiría a «emburgesar», en certa manera, 
els obrers, la qual cosa ja comenca a ser ve-
ritat també a Rússia. 

Mauriac, com a bon burgés romántic i 
propietari cristiá, veu coses que potser no 
existeixen: l'amor a la llibertat de les mas-
ses, per exemple, les quals son cada dia 
menys revolucionáries potser perqué una 
bona part deis proletaris, sobretot a Franca, 
espera que la «historia» — grácies a l'U.R. 
S.S. — fará que els caigui, com una figa 
madura, la propia dictadura a la falda. 

Alió, pero, que honora Francpis Mauriac 
i alió que, justament, molts no li perdonen, 
és que s'entesti a donar llicpns de cristia-
nisme i de moral no pas ais obrers sino ais 
católics, principalment ais del M. R. P. 
(cristians-demócrates) i ais colons católics 

Sr. Antoni PeyrL 
Distingit amic. 

Us agraeixo que hagiu llegit i rellegit el 
meu article (V 7 de V E U CATALANA). ÉS 
d'agrair que les vostres discrepáncies siguin 
conseqiiéncia d'una lectura acurada; altres 
discrepen sense teñir cura de llegir ni ganes 
d'entendre. 

Em plau que no vulgueu polémica. Jo la 
refuso quan es tracta de discutir alió que és 
subjectiu. Aquesta resposta a la vostra lletra 
oberta és una deguda cortesía i un assaig 
d'aclariment, que us dec a vos i dec ais lec-
tors. 

Tant de bo fos veritat que els nacionalis-
mes —. excepte l'espanyol — estessin allibe-
rats deis perdis que jo remarco, i «mort i 
enterra!» — com vos dieu — aquest nacio-
nalisme «tronat i caduc». Pero, n'hi ha prou 
amb llegir els diaris per a saber que és un 
error creure mort i enterrat el nacionalisme 
alemany, que Hitler va interpretar tan bé. 
Aíalastrugament aquest nacionalisme és viu 
i el mateix ressentiment que l'estimulava ja 
un quart de segle, corea avui la joventut ale-
manya. Ho constaten observadors i sociólegs 
de molt prestigi. Francois Mauriac ha escrit, 
ja dos mesos (L'Express, N' 398, pág. 36, 
París, 29 de gener del 1939): «Michel del 
Castillo ha tornat d'Alemanya. Ell mateix, 
que va ésser deportat quan era encara un 
infant, ha vist ara la creu gammada anejar 
a Hamburg, i arreu una joventut enamorada 
de la jorca, que menyspreua els valors mo
ráis, antisemita com en els millors dies, que 
no es sent gens ni mica mortificada peí re
cord deis camps d'extermini. Només com
pren les llicons de la Historia la generado 
que les ha sojertes en la seva propia carn. 
Els monstres comencen de bell non a marxar 
a pas d'oca i els juturs crematoris emborren 
amb llur jumera aquests cervells d'adoles-
cents enjutismats» 

A Egipte el nacionalisme va comentar, 
com a tot arreu, amb objectius molt respec
tabas. Avui, lliure de tota intervenció es-
trangera, somnia l'imperi deis Faraons i el 
Calijat de Córdova. A Irlanda els naciona-

del Marroc — quan el Marroc era, «soi-
disant», francés. Aquests darrers van mal-
tractar-lo com jo no creia que fos possible 
de maltractar no ja un confrare, sino el mes 
aferrissat deis enemics. Heus ací alguns 
deis improperis que li adrecen i que ell 
mateix reporta en el seu llibre: «vieux 
crabe», «vieux con», «sale lache», «crot-
te», etc. Tot barrejat amb alguna que altra 
amenaca de potada al cul. 

Una altra cosa que Mauriac no tolera és 
1'actitud del clergat espanyol, el mes baix 
de sostre, el mes intolerant d'Europa. ¡Ah, 
si fos veritat que en política — com diu 
Fautor de Bloc-Notes — tots els deutes es 
paguen «des ce monde-ci»! Quants, que 
es creuen creditors, se'n faríen la pell! I 
en el mateix ordre d'idees, aquest tret que 
també ens interessa. Mauriac el treu del 
llibre Les libres propos d'Adolf Hitler es
crit per un nazi famós: Martin Bormann. 
Deia el Fiihrer: «Franco hauria de fer un 
monument a la gloria deis Junker S2. Fou 
grácies a aquest avió que la revolució na
cional espanyola va triomfar. Va ser una 
sort que els nostres aparells haguessin po-
gut volar sense escala de Stuttgart fins a 
Espanya». 

Admirable Mauriac! Com és esperanca-
dor, joiós gairebé, de poder trobar aquesta 
flama en un escriptor de 75 anys que escriu 
com un jove de 25 assedegat de justicia i 
de llibertat! 

A. BLADÉ DESUMVILA 

listes pretenen incorporar a l'Estat unitari 
i católic la Irlanda del Nord, protestant i 
federal, contra la voluntat deis electors, en 
nom de la «unitat nacional». Per a tots els 
que creiem que primer és l'home i la nació 
després, en juncia de la llibertat i deis drets 
de l'home, aquesta unitat jlaira la Santa 
Inquisició o el totalitarisme. És ciar que hau-
reu de perdonar-me que pensi com un home 
d'esquerra, com un social-dembcrata que sóc. 

El nacionalisme és doctrina, és ideal, pero 
també és un sentiment; i si no és un senti
ment resta en la lletra deis escrits i no passa 
a l'ánima del poblé, en la qual cosa están 
conjormes tots els autors, amb la vostra la
mentable excepció. Una lletra, per oberta 
que siguí, no permet abusar deis arguments 
d'autoritat, pero em permetreu que n'empri 
alguns perqué he de respondre a les vostres 
ajirmacions contundents i reconec que em 
manca autoritat propia. 

Tota la doctrina de Rousseau és junda en 
el sentiment. El projessor Raymond G. Get-
tell, de la Universitat de Calijórnia, autor 
cldssic, en la seva Historia de les Idees Poli-
tiques diu: «En les aspiracions nacionals 
— des del 1848— predominen principalment 
l'emoció i el sentiment» (Hi ha una versió 
en llengua castellana de «Labor», primera 
edició de Barcelona, 1930, Vol. II, pág. 293). 
El projessor txecoslovac Hans Kohn — un 
deis moderns especialistes de mes prestigi — 
escriu: «El non sentiment de nacionalisme i 
orgull nacional es va estendre per tota Eu
ropa. Cada nou nacionalisme tenia cura de 
justijicar-se en el seu heretatge nacional pro-
pi i s'esforcava en la seva glorificado» (The 
Twentieth Century, Cap. II, pág. 20, The 
Macmillan Co., New York, 1957). Podría 
multiplicar les cites, tant peí «sentiment» 
com peí «deler de gloria», Pero, la lletra és 
oberta i els lectors no son culpables. 

És ciar que ningú no pot imposar lícita-
ment a Catalunya — és a dir: al poblé — 
una determinada comunitat, pero el nacio
nalisme cátala, des del seu origen, manijesta 
una voluntat clara de reformar l'Estat espa
nyol per tal que Catalunya en pugui ésser 
part com nació. Jo segueixo en aquesta ma

teria la tradició, tal com la recullen els autors 
mes objectius, que son els estrangers. Torno 
a citar Hans Kohn perqué vos heu jet, ja 
poc, un just elogi d'aquest autor. Kohn diu: 
«Els moviments nacionals a Catalunya i a les 
províncies Basques Huitín per una reorga-
nització jederal d'Espanya» (Nationalism. Its 
Meaning and History. Part 6, págs. 67 / 68, 
Editat per D. Van Ñostrand Inc., Princeton, 
N. /., 1953). Naturalment que estem d'acord 
en qué Catalunya s'ha d'integrar en el món 
contemporani; el problema és «com». 

Si llegiu el meu article Unitat, Comunitat, 
Unió (N" 8 V E U CATALANA) m'estalviareu 
de ratificar que cree indispensable per a una 
nació la unitat nacional, que no és ni la 
uniformitat, ni la unió: és la general acep
tado de la voluntat nacional (per exemple, 
d'aquesta voluntat que no aceptaren alguns 
deixebles renegáis de Prat de la Riba, quan 
el Parlament de Catalunya va votar la llei 
de Contractes de Conreu, perqué el naciona
lisme sovint s'acaba quan interjereix certs 
interessos). 

Un nacionalisme sense unitat nacional és 
un ideal, un sentiment, que passa a ésser una 
observado •—• cabória, idea jixa, preocupa
do —• sense cap possibilitat real ni virtual. 
Segons el temperament de cadascú l'obsessió 
es converteix en maldició o reacció de blas
mar contra el culpable deis nostres mals, que 
és sinónim de jlastomia en sentit figura!. Un 
poeta reacciona d'altra manera i l'abranda-
ment nacionalista pot produir un saltiri, lli
bre que conté salms, que son, como tothom 
sap, lloances poétiques (del llati Psallo, sonar 
un instrument de corda, una lira). La histo
ria deis nacionalismes está plena de saltiris. 
No ja gaire temps el nacionalisme abrandat 
i piados d'un cátala de Cuba n'ha produit un. 

El separatisme podrá ésser una realitat po
lítica tangible; el régim espanyol l'ajuda amb 
molta eficacia; pero fins ara no ho ha estat. 
Jo no tinc elements ni mitjans per a afirmar, 
amb la responsabilitat que escau a gent de 
la nostra formado, que ara ja és tangible a 
Catalunya — que és on pot legitimar-se. El 
que és cert és que l'any 1936 el separatisme 
no era una realitat tangible. I els militars, 
amb l'ajut de totes les jorces reaccionarles 
d'Espanya, melosos ex-catalanistes connotáis, 
varen prendre el separatisme — la bubota, 
l'espantall del separatisme — com un deis 
pretextos per a la insurrecció. Cree que tota 
ajirmació de separatisme ja un gran servei 
a Franco. I permeteu-me que jo cregui servir 
Catalunya ignoran! aquest «jet tangible» que 
vos coneixeu i que rejorcará la por i la jorca 
deis que encara creuen que si en Franco cau 
s'acabará l'Espanya. 

(_e>Ytesi¿s he 
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En dol que trobeu «gruixndes» les metes 
páranles. Si no les tingues per absolulament 
académiques no les hauria emprades, per
qué linc un gran respecte ais lectors. Us as-
seguro que a Mallorca son d'ús corren! en 
els medís de formado catalana, tal com 
l'entenem els que no ens hem resigna! a em-
pobrir la nostra llengua. 

Per a reclamar i oblenir ¡'autonomía i 
ádhuc la independencia, si convé i el poblé 
la vol, no cal posar en marxa un moviment 
nacionalista. N'hi ha prott amb un estat de 
consciéncia nacional. A les colónies briláni-
ques que avui son nacions autonomes, lliure-
ment ¡mides en una Comunilat, no hi ha, 
ni mai no hi ha hagut, cap moviment nacio
nalista, excepte el repugnant nacionalisme 
racista de la Unió Sudafricana. 

No hem de perdre de vista els nos/res ob-
jectius ímmediats. El que ens proposem és 
unir els esforcos de persones i grttps de di
verses ideologies politiqnes per a realitzar el 
programa minim i concret del Projecle de 
Bases, que vos heu honorat amb la postra 
signatura. A mi em preocupa, com ais nos-
tres presidents Macid i Companys, i a com 
home d'esquerra, interessar la classe obrera 
i la pagesia, sense les quals no hi ha unió 
que valgui. Els partits i les organilzacions 
obreres no son nacionalisles, ni cal que ho 
siguin per a compartir sincerament el pro

grama del Projecle de Bases. I els pagesos 
viuen de peus a térra. Cal que uns i altres 
sapiguen que aquest projecle no és una ma
niobra d'un nacionalisme burgés o román-
tic, que no senten i en el qttal no creuen. 
Per la meva parí, ja trenta cinc anys que 
repeteixo que el meu nacionalisme canriara 
de signe l'endemd del dia en qué Catalunya 
es senil governada d'acord amb la lliure vo
lunta! del poblé. Aleshores jo seré ¡'home 
lliure de compromís, que sen! la unilat de 
la raca humana i el fdslic de lotes les ¡ron-
teres, de tols els privilegis deis «nacionals» i 
de totes les vexacions ais «estrangers», amb 
tots els respectes per ais meus contradictoras, 
ádhuc quan no em respeclin, per respecte a 
mi mateix. 

Voslre ajm. amic. 
ANTONI-MARIA SBERT 

SOPAR DE COMIAT 
A TELLAGORRI 

El dissabte dia 15 de marc, un grup 
d'amics compatriotes de Tellagorri li oferi-
len un sopar de comiat al Centre Base de 
Méxic. Dies després, Tellagorri tornava a 
Buenos Aires, on resideix i on, junt amb un 
grup d'amics, edita Tierra Vasca, órgan po-
lític del partit Acció Nacionalista Basca. 

Les paraules de Tellagorri foren en forma 
de missatge senzill i emotiu, al temps que 
cordial i de bon humor. El seu Uenguatge i 
les seves preocupacions, els seus tópics i les 
seves ¡dees básiques foren els mateixos, ex
cepte lleugeres variants de to i de matís, que 
els de qualsevol refugiat espanyol amb sentit 
comú, que tingui pensat de tornar a la pa
tria. Son raríssimes les excepcions i aqüestes 
quasi sempre encobreixen un franc tirador o 
un hipócrita. 

El missatge de Tellagorri contenia un pro-
fund sentit humanista. Situava l'home sem
pre en primer pía. Per sobre de tot, la lliber-
tat, i el respecte mes accentuat al dret alié: 
llibertat de conciencia, llibertat per a creure 
en aquest o en aquell Déu; i llibertat per a 
no creure en cap Déu. Comprensió i col-
laboració per a poder viure en una autén
tica democracia. Respecte a la qüestió de la 
lliure entesa. . . 

El respecte a la personalitat, a les pecu-
liaritats, a la cultura i a la voluntat del poblé 
base. Igual respecte, és ciar, per a tots els 
pobles que constitueixen el conglomerat ibé-
ric. És en aquest punt on la coincidencia ja 
no és tan general; quasi tots els republicans 
espanyols, o tot espanyol que es consideri 
demócrata, es declara federalista. Pero no 
vol sentir parlar del federalisme si aquest 
sistema d'organització o de govern pot sig
nificar la desmembració d'Espanya com uni-
tat nacional o supra-nacional. I son molts 
els qui senten el temor que aixó podría suc-
ceir en una organitzacíó federalista, sense 
comprendre que el períll major de desinte
grado —• a mes d'incomprensió i de baralla 
eternes — estriba en la imposició, a la forca, 
de qualsevol sistema, d'una idea qualsevol de 
no importa quina manera de viure, o de con-
viure, contra la propia voluntat. 

Bascos i catalans tampoc no insisteixen 
abastament en la necessitat d'organitzar el 
futur estat espanyol sobre bases federalistes. 
I cree que, amb aixó, cometen un error 
greu, o un doble error: perqué la llibertat de 
les parts i del conjunt solament pot garantir
se sobre bases federalistes, sobre el pacte 
multilateral llíurement establert. 

La llibertat nacional de Catalunya i de 
Bascónia no significa forcosament la lliber
tat del poblé cátala i del poblé base; podría 
donar-se el cas que un centralisme substituís 
l'altre. Com també una tiranía. Pot ésser 
tan despótic un govern amb seu central a 
Barcelona o a Bilbao, com un altre que s'es-
tablís a Madrid. Jo cree que s'hauria d'in-
sistír molt mes en una federació o confede
rado de tots els pobles hispánics o ibérics, 
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sobre la igualtat mes estricta de drets i de 
deures, sense privilegis per a cap de les 
parts. Confederació podría significar confra-
ternitat i col-laboració entusiastes. 

I els republicans espanyols que teñen cons-
ciéncia del greu i difícil que és el problema 
de les nacionalitats, que amb freqüéncia par
len de la «injusticia» que Catalunya i Bas
cónia tinguin el privilegi de gaudir d'un 
régim autonómic, podrien i haurien d'insis-
tir sobre quelcom en qué difícilment es po
dría discrepar: totes les regions, paísos o 
nacionalistats ibériques podran gaudir deis 
mateixos drets, l'una autonomía idéntica; tots 
iguals, tots partícips en una gran federació 
o confederació amb plenitud de dret i de 
deures, amb les limitacíons naturals que ema
nen de tot pacte o compromís. 

Tornem al comiat de Tellagorri. Repeteixo 
que la seva al-locució podría haver estat la de 
qualsevol altre república espanyol amb intel-
lígéncia i sentit de responsabilítat. Missatge 
d'un contingut extraordináriament liberal, 
d'un humanisme auténtic, arrelat a fons en 
la manera de pensar i de sentir. 

Va instar els seus amics i simpatitzants 
a constituir, a Méxic, Acció Nacionalista 
Basca. Un amic de Tellagorri em va declarar 
que considerava que aquest partit estava 
destinat a jugar un paper molt important 
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ALS P A R A D I S O S en l'esdevenidor d'Euzkadi. Que constituía 
l'esquerra nacionalista. 

Per finir amb aquesta larga ressenya, con
sidero d'importáncia subratllar una opinió 
que va expressar l'homenatjat. Va dir que 
ésser base no donava cap mena de patent, 
a ningú, per aquest sol fet, d'idealista i home 
de consciéncia. Que a l'Argentina, on ell re-
sideix, viuen bascos tan indignes como pugui 
ésser-ho qualsevol membre de qualsevol altra 
comunitat nacional. Bascos que peí fet de 
posseir uns quants «pesos» no volen saber 
res de res, no son capacos del mes petit sa-
crifíci i miren els altres per sobre l'espatlla. 
«Donde quiera se cuecen habas», va dir Te-
Uagorri per acabar. 

FIDEL MIRÓ 

U N ALTRE ESCANDOL 

El New York Times de 5 de marc d'en-
gitany estampa que els investigador.! del Par-
lament de Washington han informal que el 
Govern espanyol s'ha dedicat a revendré el 
coto rebnt en el programa d'ajut del Estats 
Units a preu exagerat ais fabricants espa-
nyols. L'informe ha caigut sota la jurisdicció 
d'un subcomité de pressupost presidit peí 
diputat demócrata de Mississipi, J. L. Whit-
ten. No sois investiga els abusos en el coto 
sino en altres productes, sobrants agricoles. 
Sembla que en el cas del coto, el Govern 
espanyol el vengué ais seus súbdits amb un 
augment del seixanta al setanta per cent 
sobre el preu de compra. 

En data 15 de gener, els Estats Units i Es-
panya signaren un nou pacte economic. Es 
concerta el Uiurament de 450.000 tones d'ex-
cedents nordamericans peí preu de 96 mi-
lions i mig de pessetes. En el pacte entren 
100.000 bales de coto per a la deprimida in
dustria textil catalana. 

La Cambra de Diputáis deis Estats Units, 
mitjantcant el subcomité d'Operacions del 
Govern, ha obert una enquesta pública. Els 
servéis comerciáis de V Ambaixada de Franco 
ais Estats Units jan l'orni. 

A LA MEMORIA DE MAC1A 

En escaure's el 25= aniversari del traspás 
del president Francesc Maciá, Antoni Escofet, 
des de la tribuna del Centre Cátala de Gua-
dalajara, el recordá en forma brillant i emo
tiva dissertant sobre el tema Macia o la 
revelado de la nostra consciéncia nacional. 
Recordá la situació de Catalunya l'endemá 
del 1714 i la visió i la fe de Maciá, l'Avi, 
per al poblé. «. . . Amb la fermesa deis seus 
ideáis, amb la rectitud de la seva conducta 
era l'encarnació vivent de la consciéncia na
cional de Catalunya». Escofet passá revista 
ais intents histories de fer desaparéixer la 
consciéncia nacional de Catalunya portats a 
terme des de la imposició de la dinastía deis 
Trastámara fins avui, tots fracassats en for
ma definitiva davant el rebrot secular de 
l'ánima catalana. 

Féu esment deis actes mes significatius 
del primer president de la Generalitat restau
rada des de la seva reacció violenta l'any 
1905 — quan foren assaltats el Cuc-Cut i 
La Veu de Catalunya — fins la proclamació 
de la República Catalana, sense oblidar Prats 
de Molió i el viatge per terres d'América. 
Els sacrificis, la fe, l'obra de govern, i el 
meravellós ressorgiment deis catalans per 
Catalunya que agrupa; la seva persona, se-
nyora i digna, idealista i romántica, cavalle-
resca i popular. 

Acaba recordant les paraules de Lluís N¡-
colau d'Olwer, la seva mort amb la certitud 
que deixava Catalunya ben encarrilada peí 
cam! de la llibertat emprés sota el seu guiat-
ge. « . . . Va teñir la bona sort, com pocs la 
teñen, de no sobreviure's, de morir-se a 
temps? Rara i envejable sort, que nimba de 
pau la seva gloria!» En acabar Antoni Esco
fet de Uegir, la seva perorado fou calorosa-
ment aplaudit per tots els assistents, — A . G. 

És noticia d'actualitat la nova reforma de 
l'ensenyament a la URSS. Ens interessa el 
problema de les mino fies nacionals de ¡len
gua dijeren! a la russa. Ukrainians, armenis, 
georgians, latvis, etc., han propugna! en el 
Soviet Suprem que a les escoles deis seus 
respectius paisas s'ensenyi íidioma nacional 
al costal del rus. Créiem que aquest era un 
problema que ja estava resolt a la URSS. 
Resulta que no, i els procuradors en Corts 
de Moscud, representants deis comunista 
nacionals, han aprojitat l'avinentesa per a 
reivindicar també l'ensenyament de la histo
ria local en llengua materna. En el régim 
franquista, les minories nacionals de l'Estat 
teñen el tnateix problema, pero ni gosen a 
presentar-lo. 

Els comunista de les provincies no-russes 
es resisteixen a la russijicació. Els de /'Impe
rio Azul, paradis del gandul, a Catalunya, 
son mes servils. 

# 
Amb el títol de Los españoles en Francia,' 

el diari Arriba ha publicat un editorial en 
el qual es refereix al total que ha estat tra
mes pels treballadors espanyols a Franca i 
que es xifra en 5.204 milions de franes du-
rant 1957 i parla del corrent emigraron cada 
dia en augment vers aquell país i de la for
ma en qué es nodreix. Ais treballadors de 
temporada afegeix els residents, el contín-
gent de la frontera «y la fuerte colonia es
pañola proveniente de la emigración excep
cional provocada por nuestra guerra». Abans, 
els emigrants polítics, per al diari falangista 
no eren res mes que gent indesitjable, reus 
de delicte comú que tenien les mans tacades 
de sang. Ara apareixen elegantment conver
t í s en «fuerte colonia española provenien
te. . . etc.» Aquest tráete, amb tants mira-
ments, de 1 organ de Falange contrasta amb 
la prohibició feta per la censura de la pu
blicado a la premsa controlada peí régim 
del missatge de Joan XXIII, trames el 8 de 
desembre, que a mes de ser la festivitat 
de la Immaculada, l'església católica ha fet 
declarar Dia Mundial de l'Emigrant, en el 
qual donava la benedicció «a tots els espa
nyols que havien estat obligats a abandonar 
la patria». 

* 
La premsa mundial s'ha jet ressó d'un 

banquet celebra! a Madrid per «Unión Es
pañola», iniciada l'any 1957 amb l'intent 
d'aplegar l'oposició a Franco. Entre els di-

rigents hi ha noms de tots colors: Joaquín 
de Satrústegui, Marqués de Casa Arnao, 
Mariano Robles (nét de Romero Robledo), 
Jaime Miralles, i el projessor de Dret Po-
litic de Salamanca Enrique Tierno Galván. 

El mes elemental sentit d'ejicácia política 
aconsella veure amb simpatía tot intent se
rios d'acabar amb el régim absolutista de 
Franco. 

* 
Ens assabentem que Rússia proclama que 

la seva premsa és la mes lliure del món. En 
efecte, l'Institut Internacional de Premsa, de 
Zurich, on están representants mes de 500 
directors de periódics i 38 paisos, ha fet un 
estudi responsable de la llibertat de premsa 
ais paisos totalitaris (autoritaris, diu l'Ins
t i tut) . 

A Rússia tots el mitjans de publicado, 
maquines, paper, tinta, etc., son propietat de 
l'Estat o del Partit (que és el mateix). Els 
directors i redactors de tots els diaris o re
vistes han d'ésser del Partit o aprovats peí 
Partit. Les instruccions per cada día les reben 
del Manual de ¡'agitador que es publica cada 
deu dies. Les instruccions procedeixen del 
Comité Central o del Presidium. Els temes 
deis editorials han de presentar-se a previa 
aprovacíó del Partit. L'Agéncia Tass té l'ex-
clusiva de la informado. El seus despatxos 
s'han de publicar sense alterar ni punt ni 
coma. A mes, la premsa russa está vigilada 
per l'Agitprop (vol dir Departament d'Agi-
tació i Propaganda). Revisa les edicions i 
sovint envia ir.jpectors a les diverses parts 
del país. Si algú no llaura dret, l'envien a 
pastar fang a Sibéria. També envia ais di
rectors la ¡lista secreta de temes prohibits. 
Especialment res de vagues o agitacions obre-
res, d'estudiants o de pagesos. Es dona el 
cas de l'esfonsament d'un vaixell soviétic 
a Crimea, amb pérdua de 1.500 vides. La 
premsa russa no en pogué dir ni un mot. 

Naturalment l'Estat es reserva el mono-
poli de la distribucíó. Al carrer només es pot 
vendré el 10% de l'edició. Pero la subscrip-
ció de cada publicado és obligatoria per ais 
grups específics. 

Rússia s'ho ha de fer amb Espanya, en el 
campionat per la llibertat de premsa. Gua-
nyaria Rússia, amb la censura previa i final 
de la Glavlit si a l'Espanya de Franco no 
hí hagués tres censures: la del Govern Civil, 
la de Falange (el partit) i l'eclesiástica. 
Sembla que per ara Rússia no té l'eclesiástica. 

A c a b a d ' a p a r é i x e r : 

J O A N P U I G I FERRBTER 

EL PELEGRI APASSIONAT 
E L S D R A M E S 

Les projanacions 

V o l u m s anteriors: 

L'AVENTURA 
Janet vol ser un heroi 
Hcimes i camins 
Janet imita el seu autor 
Vells i nous camins de Franga 

E L S D R A M E S 
Els emotius 
Demá . . . 

Volums de 380 a 600 planes, $ 40.00. (Descompte del 10 % ais subscriptors) 

«Jo cree en l'esdevenidor d'aquest llibre; és segur que no passará desapercebut 
del crític i de l'historiador. S'hi buscará la veritat sobre el drama actual de Cata
lunya i sobre el drama actual de la humanitat. Romandrá com un monument de la 
literatura moderna.» (Gumersind Gomila, a PONT BLAU, N* 77.) 
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GLOSSARI D'AFERS INTERNACIÓNALS 
Per F A V E N C I U S 

BERLÍN VOL DIR ALEMANYA. I avui Alemanya vol dir Europa, que per a nosaltres és 
encara el nostre món mes o menys civilitzat. 

La maniobra Khruixtxev en provocar la crisi de Berlín li assegura la iniciativa diplo
mática. Amb la substitució de Foster Dulles i un Eisenhower malalt, Macmillan no té un 
quart seu. Les entrevistes amb Khruixtxev, amb Adenauer, amb de Gaulle (i el seu fidel 
Debré) demostren la preocupado d'Occident, ¡gnorant de les veritables intencions del 
Kremlin. 

Hi ha la versió que Berlín serveix de pantalla a l'agressió de Xina comunista a/ Til>et. 
Cert que el Tibet és un os cedit per Russia a la voracitat de Marabunta. Dotze milions mes 
de xinesos cada any, en un lloc o altre han de cercar espai vital. A l'ensems desacredita 
la política deis cinc principis de l'esperit de Bandung. Les nacions asiátiques es repensen 
en confirmar que totes les oques teñen bec. L'lndia és la mes aHudida, al costat de l'Afga-
nistan i Birmánia. El Tibet és magnífica plataforma estratégica. Al vell país teocrátic bu
dista s'ha acabat la tranquil-litat. Tant el Dalai Lama com el Panchem Lama son un parell 
de titelles en mans de les congregacions budistes o lamasáries. I ais tibetans no els ajudará 
ningú amb efectivitat. Coneixeran la dissort deis paísos febles quan els veins son expan-
sionistes. El nou imperialisme comunista és jove i porta mes gana i les dents mes esmolades 
que els antics. 

Berlín és peca de joc en el tauler deis escacs d'Europa. Amb ell, Khruixtxev tracta 
de consolidar la dictadura d'un segon Stalin, un moment compromesa pels que porten engan-
xada a l'esquena Tetiqueta d'antipartit: Malenkov, Molotov, Kaganovitx, Xepilov, etc. 
Sembla que ja están cuits com a possibles rivals de Nikita. 

Aquest ha obtingut la Conferencia en el Cim a canvi d'una altra tribuna per a la pro
paganda comunista, a menys que la circulado es faci en dos sentits, en aquesta cruilla de 
la Historia. 

TERROR A PORTUGAL. New Statesman de 14 de mar? dedicava un interessant estudi 
d'un seu corresponsal especial en aquest poblé paral-lel a Catalunya. 

Argentina i Brasil han marcat llur oposició al régim Salazar. L'ambaixada Argentina 
dona asil al capitá Galváo. Salazar acordona l'ambaixada. 

Salazar té por. Per aixó apelda al terror. El director de la presó de Caxias confessá 
haver rebut ordres de liquidar els presos polítics. Allí han mort torturáis Jaume Serra i 
Josep Adelino dos Santos. Una dona grávida, Adela Terruta, morí d'una potada al ventre. 
Manuel Ega és al Manicomi a resultes deis turments. La revista anglesa porta els noms de 
31 detinguts només a les presons de Caxias i Aljube. Adhuc un impressor, Oliveiro Valenca, 
ha estat empresonat per haver imprés les invitacions a les conferencies que el treballista 
A. Bevan, l'ex-ministre británic, havia de donar en diferents indrets de Portugal. 

Convé apuntar que l'Església Católica está ja contra Salazar. El bisbe d'Oporto ha 
parlat massa ciar i és seguit per la policía. Els discursos del cardenal Cerejeira son censurats 
peí Govern. Mentrestant, gran nombre d'obrers de les fabriques grans: Sorrefáo, Portugal, 
Enae, CUF, etc. han estat detinguts. També empleats i estudiants. La policía, reforcada, els 
ha apallissat en el propi domicili i devant deis familiars. 

Portugal segueix' la historia d'Espanya. Régim corromput només pot portar la corrup-
ció. Totes les dictadures donen el mateix resultat. Sembla que son el signe del temps que 
ens ha tocat viure. 

Régim terrorista i policíac a Portugal, Espanya, Rússia, Hongria, Rumania, Albania, Po
lonia, Txecoslováquia, Alemanya Oriental, Bulgaria, Xina, Corea del Nord, Vietnam del 
Nord, RAU, Arabia Saudita, Algéria, Cuba, Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Irac, i 
potser me'n deixo. 

El panorama internacional és un problema que per nosaltres té, sortosament, una solu-
ció: -¡Viva México! 

Informado diversa 
* La pica-baralla entre el governador Acedo 
i l'abat de Montserrat de la qual ens ocupá-
rem en una edició anterior segueix donant 
lloc a comentarís. S'assegura que Tactual 
situado és anterior ais darrers fets i s'afegeix 
que la posició antifranquista no és esclusiva 
del P. Escarré, puix sembla que la compar-
teixen altres jerarquies eclesiástiques de Ca
talunya, i es cita el nom de i'arquebisbe 
Modrego. Entre els nombrosos rumors que 
han circulat figura el que una personalitat 
eclesiástica hauria arribat a Franca amb el 
propósit de llimar asprors, pero no es com
pren gaire aqueixa interferencia a no ser que 
es tractés d'algú que intervingués, no en tant 
que francés, sino com benedictí i solament 
en el que afecta el P. Escarré. Ha tingut una 
gran difusió un full redactat en cátala adre-
cat ais católics catalans, que donem a con
tinuado: 

«A desgrat del silenci total de la premsa 
del régim, es va coneixent en tots els seus 
detalls la justa i enérgica resposta de l'abat 
de Montserrat a Tinqualíficable discurs del 
governador civil de Barcelona, pronuncia! 
a Granollers davant la Falange Española i 
publicat a la premsa de Barcelona. Ens és 
grat comprovar que el nostre poblé es feli
cita de la coratjosa actitud del prelat mont-
serratí, en defensa de l'Església, de la veritat 
i de la justicia. Podem afirmar que, en 
aquests moments, tots sentim que Montserrat 
és, com sempre, el nostre Sinaí. Ara bé; seria 
prova de covardia col-lectiva que, en aqües
tes hores greus, deixéssim sol l'abat en la 
defensa de l'Església. Tots els cristians en 
formen part, tots hem estat ofesos per les 
paraules del governador i tots hem de mani
festar públicament la nostra mes enérgica 
protesta. L'actual incident té una gran trans
cendencia. Demostra, una vegada mes, que 
dintre Tactual régim tampoc els ciutadans 
católics no poden gaudir de les mes elemen
táis llibertats, per bé que el régim pregona 
el contrari encara que existeix el Concordat. 
El régim es serveix de l'Església, no está al 
seu servei, com diu falsament. I és per aixó 
que les paraules de l'abat no han pogut ésser 
publicades a la premsa des de la qual s'ha 
ofés l'Església, ni divulgades per la radio, 
com es faria en qualsevol país amb régim 
democrátic. I per aixó segueixen els atacs 
ais boyscouts cristians, contra els grups de la 
J.O.C i de la H.O.A.C.; en una paraula, con
tra tot alió, espiritual, que no s'ha doblegat 
davant la voluntat de TEstat totalitari. Per 
aixó no s'ha pogut crear una Universitat ca
tólica, ni s'ha pogut editar cap periódic ca-
tólic en cátala, malgrat que abans de la 
guerra civil se'n publicaven a centenars, men-
tre segueixen els atacs contra la predicació en 
cátala. Davant d'aquesta situació i el discurs 
del governador ens preguntem: Com hem 
reaccionat ara? ¿Hem fet tot el que ens per-
toca va de fer com cristians? Católics cata
lans: hi ha febleses, hi ha prudencies mal 
enteses que son, senzillament, traícions. La 
historia d'aquests darrers anys en diversos 
pai'sos és molt alliconadora. Meditem, dones, 
sobre Tenorme responsabilitat que cau da-
munt nostre en aquests moments. No n'hi 
ha prou que ens felícitem en privat del gest 
de l'abat. Cal fer mes. El poblé ho necessita 
perqué pugui seguir creient en nosaltres. Di-
rectius de les associacions católiques: el de

fraudaren! una vegada mes? Recordeu que 
hi ha omissions que es paguen cares. Vivim 
uns moments en qué Tacció s'imposa. Ja que 
la premsa del régim es nega a publicar les 
nobles paraules del P. Abat, cal reproduir-les 
ais butlletins deis Centres d'A. C , repartir-Íes 
arreu, fer-les circular per tots els mitjans al 
nostre abast. Adreceu-vos ais vostres prelats 
diocesans i ais rectors fent-los conéixer la 
vostra adhesió; escriviu al P. Abat felicitant-
lo per la seva actitud. Empreu els mitjans 
que calguin per a donar a conéixer al poblé 
la vóstra protesta. I, sobretot, resem, perqué 
encara que li sápiga greu al senyor Acedo 
Colunga, nosaltres creiem que l'oració és 
quelcom superior "al mundo puramente bio
lógico, al mundo puramente animal" (parau
les textuals del governador). Res de covar-
clies, ni de falsa prudencia. Donem al nos
tre poblé un exemple de coratge. No obli-
dem que si la prudencia és una virtuf car
dinal, no ho és menys la fortitud.» 

Per la seva part, Témoignage Chrétien, set-

manari católic de París, en referir-se al con-
flicte entre l'abat de Montserrat i el gover
nador de Barcelona, puntualitza els següents 
fets sobre l'actitud de la jove generació cata
lana de tendencia católica:"!) el paper pre-
ponderant deis estudiants d'aqueixa tenden
cia durant els aldarulls universitaris deis 
darrers dos anys; 2) Téxit i el desenvolupa-
ment del moviment scout, a pesar de les 
coaccions i represálies sofertes i de l'obliga-
ció en qué es troben d'observar certa clan-
destinitat; 3) una sessió dirigida pels pares 
dominics Mallay i Birou, el darrer juliol, en 
un presbiteri rural de la diócesi de Vic; 
4) el fet que entre els detinguts del partit 
socialista, el darrer novembre, es trobessin 
católics practicants i fins pertanyents a asso
ciacions religioses i, principalment, Texistén-
cia d'un corrent que ha empés cap ais grans 
problemes de la nostra época la joventut cris
tiana, tant seglar com clerical. 
* En un deis darrers números d'El Socialista, 
órgan oficial editat a Tolosa del Llenguadoc, 
es publica una extensa carta en la qual In
dalecio Prieto respon a una altra igualment 
extensa de Miguel Sánchez Mazas. El líder 
socialista diu, entre altres coses: «Se me pre
gunta si soy partidario de un sistema uni
tario, federal o federable. Mi pensamiento 
no se encuentra en ninguno de esos tres sis
temas, mas si hubiese que optar por uno de 
ellos y se reputara "federable" el de esta
tutos regionales consagrado por la Constitu
ción de 1931, votaría por él.» Per ais d'Unión 
Española, la «unidad de España» és tan pri
mordial que solament s'obligarien a respectar 
les peculiaritats regionals que fossin «com
patibles con la unidad sagrada de la patria». 

ANÍS * t/Vi QUALITAT 
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