
OBDOO 
FON8 

VEU CATALANA 
L L 1 B E R T A T 

Any II 

J U S T I C I A S O C I A L F E D E R A C I Ó E U R O P E A 

Méxic, D. F., 15 de matg del 1959 Núm. 11 

El sentit de totalitat 

ARA és quan els catalanistes bem de te
ñir mes afinat i mes viu el sentit de 

totalitat, perqué és, en aquests moments cru-
cials en qué vivim, quan mes ens cal la so-
lidaritat col-lectiva. 

Tant per enfocar d'una manera reeixida 
l'estructura interna de la nostra nacionalitat, 
amb mires a una nova funció estatal, com 
per afavorir, de bell nou, la unió indispen
sable de la societat catalana, ara com ara 
escindida per discrepáncies ideológiques 
fonamentals, per odis nodrits per l'afany 
de reven ja, ens és essencial un alt sentit de 
totalitat. 

D'una banda, ens és urgent — tal com 
remarcava suara Pere Bernat, de Barcelo
na estant — de crear «un clima de pau civil 
que pugui servir, un dia o altre, i com mes 
aviat millor, de definitiva liquidació de la 
guerra civil, perpetuada, per la voluntat i 
per la malicia deis vencedors, a través deis 
anys». Ens hi obliga — diu ell — «un deu
re de ciutadania i de patriotisme», a fi de 
«liquidar —recalca — la guerra civil i l'es-
perit de revenja». Caldria repetir ací aquells 
mots de Lincoln en J'aJ-Jocució de Gettys-
burg del 19 de novembre del 1863: «Es 
mes bé a nosaltres a qui correspon de con
sagrarle a la magna tasca que encara queda 
per acomplir», si volem, en veritat, fer que 
reneixi Catalunya «a la Uibertat i que el 
govern del poblé, peí poblé i per al poblé, 
no desaparegui de la tac. de la térra». 

Altrament, Ja recuperado de Catalunya 

Eot posar-nos davant d'un seguit de pro-
lemes que requerirán unanimitat de crite-

ri, compenetració i concordia, per tal com 
els sacrificis de tot ordre que imposará Ja 
reconstrucció del nostre patrimoni físic i 
moral, cultural i polític, económic i social 
només es poden ¿emanar a un grup nacio
nal que senti, amplament i amb tota inten
sitat, la seva unió, perqué no es pot acom
plir sense el concurs de tots els homes de 
valer de les nostres terres, pensin com 
pensin. 

L'esperit de partit, de grup i de cape-
lleta i l'orgull del gec, amb l'esperit de 
bandositat — l'exclusivisme •—• que generen, 
s'aposen a la primacía del sentit de totali
tat, essencial que és en una democracia libe
ral. Tal com subratlla el pensador argentí 
José Ingenieros, «el patriotisme nacional 
sorgeix naturaJment de l'afinitat entre els 
membres de Ja nació. No J'imposa l'imperi 
de la mateixa autoritat, perqué hi ha Estats 
que no son nacionalitats i nacions que no 
son Estats». «ÉS — afegeix — conjunció 
d'ensomnis comuns per a emprendre grans 
coses i decisió ferma de realitear-les. És 
convergencia en l'aspiració de la justicia, en 
el deure del treball, en Ja intensitat de J'es-
peranca, en el pudor de la humiliació, en el 
desig de la gloria.» 

I, en canvi, tenim sovint tendencia a res
tar mes que a sumar, a dividir mes que a 
unir, a separar mes que a integrar. Ens sol 
abellir mes la «rebentada» que l'aplaudi-
ment. 

Per efecte de l'esperit partidista «de les 

ENTRE els molts aspectes que tracta Fidel Miró en el seu llibre ¿Y España cuándo?, 
aparegut recentment, n'hi ha un que crida l'atenció del lector per l'interés que 

demostra 1'autor a repetir el seu pensament en Uocs diferents del llibre, tant quan 
tracta aspectes que es refereixen exclusivament a les relacions entre el món sindical 
com quan es refereixen ais catalans, i és, entre el maremágnum i el desori de la situa
d o general de l'emigració, el que pot convertir-se en l'arma mes eficac, i de resultats 
mes positius per a prosseguir la lluita i que el mateix pot aplicar-se a l'emigració 
catalana com a la no catalana. Miró sosté que cal imperiosament mantenir una 
publicació periódica, una revista, que serveixi d'aglutinant de les diverses tendéncies 
en qué está dividida l'emigració, ja que és ben difícil una entesa i una coincidencia 
de propósits en la lluita contra el régim actual. Després del gran nombre de prova-
tures, malaurades i sense cap eficacia, que han estat fetes en aquests darrers anys, 
sembla no quedar altra alternativa que esperar que el temps resolgui els nostres 
problemes, pero com que el mantenir-nos en la inactivitat seria tant com negar-nos 
a nosaltres mateixos i negar els ideáis que tenim l'obligació de defensar sense defa-
lliments tota la vida, cal cercar el recer on l'espera sigui suportable. I aquest recer 
Miró el veu en el sosteniment d'una publicació periódica on es puguin discutir d'una 
manera amplia els problemes d'avui i de demá. «Cal crear primer un corrent d'opinió 
— diu — perqué sigui factible demá un gran moviment democrátic unit. Aquesta re
vista podría ser d'extraordináries conseqüéncies per al futur.» Encara que aquest 
pensament és expressat amb la preocupació immediata d'unir les dues centráis sindi
cáis en un propósit comú de lluita, l'expressa en els mateixos termes quan tracta 
de la necessitat de la publicació d'una revista catalana «en la qual podríem col-
laborar tots els catalans de signe liberal». «No podem comprendre'ns — afegeix — 
i menys col-laborar fraternalment si no ens coneixem.» No deixa de ser ben signi
ficativa aquesta afirmado d'un destacat dirigent sindicalista cátala que es sent empés 
a escriure en cátala i en una revista catalana quan tants del seu propi camp es creuen 
mes uni versalistes com menys apreci teñen a Ja llengua materna per a expressar-se 
en públic o en la premsa. En aquest aspecte els catalans nacionals tenim el camí mes 
desbrossat perqué si bé estem separats per táctiques de lluita diferents, ens agermana, 
en el fons, un denominador comú que és la defensa deis drets de Catalunya. Encara 
que no manquen en el nostre camp Jes publicacions poJítiques que conserven el pres-
tigi guanyat a forca d'anys de brega i d'honradesa de conducta, i que es fan admirar 
per un sentit de continu'itat tan necessari perqué l'obra comencada tingui eficacia, 
en la majoria deis casos, i potser per la mateixa agudesa que han pres els problemes 
plante/ats a l'emigtació, ens manca, en termes generáis, la dosi necessária de magnani-
mitat perqué poguem esbandir de nosaltres mateixos — i en aquest punt segurament 
son pocs els que están nets de culpa — els personalismes que sovint fan molt difi
cultosa tota obra comencada, fent que una publicació, a desgrat del desig deis diri-
gents mes significats, esdevingui el portanveu d'un grup mes que d'una opinió de 
camp mes vast. Les nostres própies febleses, les divisions i el desesme, que és la 
gangrena del eos malalt, ens imposen l'obligació de superar-nos a nosaltres mateixos 
i fer, d'una publicació, una finestra oberta a l'expressió lliure de les idees mes opo-
sades dintre el catalanisme, perqué si aqueixa Uibertat d'expressió pot arribar a ser 
cantelluda, a la llarga pot convertir-se en un diáleg amistós del qual se'n pot bene
ficiar el nostre ideal. La necessitat de mantenir la continu'itat d'una publicació políti
ca catalana és imprescindible en el moment de desorientado actual, pero una publi
cació oberta a totes les idees i a totes les signatures, que no es limiti a defensar 
els interessos d'un grup determinar o una tendencia determinada, sino els alts inte-
ressos de Catalunya, amb generositat i honradesa. En aquesta mena d'empreses, tan 
laboriós com fácil pot ser el primer cop de coll. La dificultat está en voler doblar el 
cap de les tempestes. Allavors és quan cal, prosseguir el camí amb fermesa, que és 
la millor penyora de continuítat i de coratge. Aqueixa publicació desitjada pot ser 
V E U CATALANA, si el propósit deis seus editors és ben interpretat. 

diques rivals que entenien la política com 
la lluita peí poder polític» •— remarca Ma
nuel Gales-—•, en 1931, manca, al Princi-
pat, el sentit de totalitat. Amb un criteri 
mes ampli que el que aleshores presidí la 
selecció deis quadres dirigents i, en gene
ral, la política catalana de govern, podrien 
haver participat en la tasca rectora del nos
tre malaurat país homes de válua i d'ex-
periéncia — demócrates, liberáis i catalanis
tes — que foren arraconats injustament, 
Íierqué el jacobinisme copa el sector cata-
anista que triomfá. Aneu a saber si les 

nostres institucions autonómiques haurien 
pogut teñir mes consistencia que la que han 
palesat. 

D'ací que gairebé tota l'acció de govern 
posterior patís d'aquest vici. Per efecte del 
desenvolupament de l'esperit de bandositat 
que determina la guerra, en 1936 manca, 
també, sentit de totalitat a tots els catalans 
—• tiris i troians — . 

Solament una pregona formado auténti-
cament liberal — la qual implica humilitat 
alhora que personaütat, respecte alhora que 
convicció, comprensió alhora que enteresa, 
i bandeja l'afany de predomini en totes les 
seves gradacions — pot facilitar un esclat 
puixant del sentit de totalitat i fer-lo arre-
lar ben fort entre els catalans. 

Sentit de totalitat no significa pas renun
ciar a Jes própies conviccíons, ni a Ja pro-
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pia personalitat, ni a la propia fe. És, tot 
senzillament, conjugar amb les conviccions, 
amb la personalitat i amb la fe 1'interés ge
neral tot apreciant amb justicia els diver
sos aspectes d'una qüestíó, els diversos fac-
tors que hi intervenen; tot contemplant els 
diversos interessos en joc, per contraposats 
que siguin; tot donant al problema plante-
jat 1'amplitud de perspectiva i el sentit ge
neral que realment té. Dit altrament: és 
situar les conviccions, la personalitat i la 
fe exactament dintre l'ámbit que els escau. 
N i mes, ni menys. 

Sentit de totalitat vol dir anteposar, en 
tot moment, l'interés col-lectiu — nacio
nal — al personal i al de partit, de grup, 
de capelleta i d'estament. Suposa una visió 
justa del conjunt i un criteri amplament 
constructiu, teñir ben bé en compte tots els 
factors, tots els aspectes, tots els interes
sos, i procedir sempre sense lesionar-ne cap, 
sino harmonitzant-los, tot servant l'equi-
libri, tot fent justicia, tot posposant sego-
nes intencions. 

Perqué, tal com recalca Ingenieros, «el 
sentiment de solidaritat nacional ha de te
ñir un pregón significat de justicia. El 
benestar deis pobles és incompatible amb 
interessos creats rutinaris, i de tant en tant 
necessita d'inspirar-se en credos nous: des
pertar l'energia, extingir el parasitisme, es
timular la iniciativa, suprimir l'ociositat, 
desenvolupar la cooperado». 

Abraham Lincoln — figura senyera deis 
Estats Units de Nordamérica — posa a pro-
va el seu clevat sentit de totalitat quan, 
tant ais estats del nord, com ais del sud, 
les passions eren exacerbades per la guer
ra ele Secessió, tot mantenint ferm el seu 
propósit — que era el del Nord — d'abolir 
l'esclavitud, jurcá d'aconseguir del Sud, sen
se sacrificar ell, per la seva part, la seva 
inflexibilitat, un arranjament pacífic del 
conflicte armat que delmava els uns i els 
altres. Tot encarnant una de les faccions 
en lluita, Lincoln sabe ésser, per la seva 
amplitud de visió, per la seva comprensió, 
per la seva generositat i per la seva altesa 
de mires, el portantveu de la igualtat, de 
la llibertat i de la justicia. D'ací que Wal t 
Whitman el tingues per «la figura mes 
grandiosa en el poblat lien? del drama del 
scgle dinové». 

El seu sentit de totalitat fa que personi-
fiqui ensems l'esperit d'autoritat i el de 
llibertat i que sigui tolerant tot fent-se res
pectar. I és que feia sempre alió que era 
mes convenient mes que no pas alió que 
era just. I és que, tal com confessá al seu 
secretari John Hay, la seva política «con-
sisteix a no teñir política». La seva gran fe 
en la Declaració d'Independéncia deis Es-
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tats Units — que conté els principis d'igual
tat i de llibertat — el feia sentir-se presi-
dent de tots els nord-americans. Vet ací 
perqué tractá tan sois «de fer alió que li 
semblava millor a mesura que passaven els 
dies», segons comunica va a Palmer. Per 
aquesta rao, «la gent — diu Sandburg — el 
considerava com una nova imatge d'espe-
ranga per a tots». 

En prendre una decisió, enmig del caos 
d'idees en qué li pertocá de moure's, Lin
coln, com que no" podia triar entre el que 
era bo i el que era dolent, optava entre alió 
que era parcialment bo i alió que era, en 
pr.rt, dolent. Així arribava a admetre que la 
decisió era errónia fins a cert punt; per bé 
que la millor que podia adoptar. Entestat 
com estava a salvar la Unió, aquest era 
— segons el seu biógraf Cari Sandburg — 
l'«afer de major importancia respecte del 
qual jutjava que la seva causa era comple-
tament justa, política i adequada». 

Nosaltres, els catalans, tenim ara, com he 
dit abans, la reconciliació deis catalans i la 
reconstrucció de Catalunya que ens recla
men urgentment. Uns i altres — tiris i 
troians —• ens hem d'esforcar a compren-
dre'ns mútuament, si volem afermar ¡'har
monía social de la nostra gent tot esvaint 
odis, si volem crear, realment, una solida
ritat duradora mitjan^ant un equilibri pon-
derat de forces moráis. Segons Ingenieros, 
«les nacions están civilítzades quan opo-
sen la solidaritat total ais privilegis particu-
lars». Vet ací un test que se'ns demana. 
Ens cal un sentit de totalitat ben afinat 
per tal d'acomplir eficientment la nostra 
missió col-lectiva. 

N o oblidéssim pas que essent com és la 
societat, segons Alfred Espinas, «una cons-
ciéncia viva» i la nació, segons José Ortega 
y Gasset, «una comunitat de treball», el sen
tit de totalitat és la idea básica d'una cons-
ciéncia nacional esparpillada. 

PERE MAS I PERERA 

(Prohibida la reprodúcelo.) 

DIEGO RUIZ, 
POETA I CAVALLER 

FINS ARA no m'arriba la nova de la mort, 
a Tolosa del Llenguadoc, de Diego 

Ruiz. 
Seria incapac de parlar d'ell amb el res

pecte convencional que diuen que es deu 
ais morts. Pero seria igualment incapac de 
no parlar d'ell. 

A voltes, quan em diuen que sóc mexica 
a milges, contesto: «No, sóc mes mexica 
que vosté, perqué voslé ho és per alzar i jo 
ho sóc per elección 

El mateix es podría dir de Diego Ruiz: 
cátala per elecció, supercatala. I, de jet, 
molt mes representatiu de certs trels fona-
mentals del cátala que la majoria deis cata
lans que el trac taren. 

Havia nascut a Malaga, com el seu cosí 
Picasso. Estudia medicina a Barcelona. En
cara no era doctor i ja era autor d'un llibre 
sobre la psicología del somni — en una 
época en qué Freud comencava tot just a 
ésser conegut d'un cercle reduit d'espe-
cialistes. 

Acabar la carrera no era acabar d'estu
diar, Diego Ruiz marxa a Italia, i al col-
legi Albornoz, de la Universitat de Bo-
lonya, seguí estudiant. A mes de la medi
cina, es consagra ais primitius italians, en 
tants aspectes parents propers deis roma-
ñus catalans, Décades després, exiliat a 
Franca 20 anys, es dedicara a estudiar a 

El doctor 
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fons Goya i publicara un darrer llibre sobre 
el pintor sord. 

Diego Ruiz no era un conformista. Per 
aquella época estava de moda parlar deis 
herois. I parlar-ne en un to altament retb-
ric i palrioter. Tant se val que l'heroi de 
tom jos Alvarez de Castro, defensor de Gi-
rona contra els francesas, com Guifré el 
Pilos, súbdit de Caries el Calb. Diego Ruiz 
no es resigna a aquesta retórica. Publica un 
llibre sobre la Genealogía deis Símbols que 
els psicólegs i sociólegs d'ara guanyarien a 
conéixer. Abans, havia escrit un treball, que 
enfutisma a molts, demostrant que Alvarez 
de Castro estaba foll i que el seu heroisme 
era producte de la follia. 

Diego Ruiz fou molt arnic del doctor 
Turró. Discutien sovint. Resulta! d'aqüestes 
discussions, tal volta, fou un altre deis seus 
llibres, la Teoría de l'acte entusiasta. /, ja 
dintre de la seva especialitat, una Introdúc
elo a la psicología deis anormals; que s'a-
vancava en molts anys a la seva época. 

El doctor Ruiz havia estat director del 
Sanatori Frenopatic de Salt. Una tragedia 
privada — que Prudenci Bertrana utilitza, 
amb una crueltat d'entomóleg, per a la tra
ma de la seva novel-la Jo •—, acaba amb la 
carrera de Diego Ruiz. 

Pero l'home continua. 
Jo el recordó, sobretot, per dues coses: 

per les passejades Rambla amunt i Rambla 
avall, entre 1932 i 1935, i peí volum que 
publica la col-lee ció vermella de L'Avene;, 
Llibre del Poeta i del Cavaller (si no m'erra 
la memoria). 

El llibre és impressionant llegit el 1958. 
Devia ser-ho molt mes llegit el 1910, per 
exemple. Amb un to entre poétic i bíblie, 
Diego Ruiz trenca, en aquest volum, amb 
tot el que és consagrat, admés, acceptat, 
reconegut i aprovat simplement peí fet que 
existeix. 

Es, en el fons, una professió de fe d'in-
conformista. El poeta i el cavaller, per ell, 
son els que no es resignen, els que no es 
sotmeten. 

En aquella época en qué fins els mes in-
conformistes en política o en qüestions so-
ciáis eren uns perfectes senyors Esteves en 
la vida quotidiana, el llibre de Diego Ruiz 
devia ser com una bomba. 

L'amistat amb el doctor malagueny-catala 
equivalía a un seguit constant de bombes. 
Tant se val que en les seves dispules Henees 
flastomies contra la vacuna o contra els 
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terratinents, contra els militars o contra els 
tnals utilitzadors del gerundi. Tot tenia ais 
seus ulls la mate/xa importancia, per tot ca
lía apassionar-se. 

L'he escoltat xerrant per les Rambles o 
per cárter del Carme, anant a l'Ateneu En-
ciclopedic Popular. Em pensó que moltes 
de les coses que deia potser ara no les ac-
ceptaria, i que moltes de les que llavors 
jo no acceptava, ara dec pensar-les sense 
recordar que venen d'ell. 

Es conten moltes coses de Diego Ruiz: 
que ¡'expulsaren de l'Ateneu perqué empai-
tava les dones que jregaven ais matins; 
que vivía de gorra i es feia invitar constant-
ment pels amics; que durant els darrers 30 
anys de la seva vida (morí ais 78 d'edat) 
no les tenia totes . . . 

Qué hi fa? ¿Es que tot aixo, en el fons, 
no son formes de vida deis catalans? Vull 
dir, la bohemia, l'inconformisme, la pro
testa, el teñir aquest ram de follia inofen
siva que ens fa somniar traites a tola 
hora . . . ? Pero, sohretot, qué hi fa que tot 
aixo fos veritat, si avui som molts els que, 
en posar-nos a pensar sobre els problemes 
del moinent, ens hem de dir, de sobte: Té, 
aixo fa ho veía Diego Ruiz fa vint-i-cinc 
anys . . . 

Poeta de veres. Cavaller perqué mai no 
tingué por. 1, per ambdues raons, mes cátala 
que molts . . . 

Els anarquistas s'embadalien escoltant-lo. 
I un grapa! de geni de la nieva generado 
ens recordarem sernpre d'ell. 

VÍCTOR ALBA 

Els Estats Units i Franco 
La revista Esquire del present mes de maig 

publica un extens i violent article contra el 
régim de Franco, d'Emmet John Hughes, 
corresponsal en cap deis corresponsals es-
trangers de les revistes Time i Life. Durant 
la segona guerra mundial, Mr. Hughes fou 
agregat de Premsa de l'Ambaixada america
na a Madrid. Entre 1952 i 1956, durant la 
campanya electoral, va formar part del eos 
d'ajudants de Mr. Eisenhower en la prepa
rado deis discursos del president. 

Heus ací els principáis punts de l'article: 
La diplomacia deis Estats Units está agra-

dablcment Iliurada a una llarga migdiada a 
Espanya. Les conseqüéncies poden ser molt 
desagradable i el resultat final pot resultar 
trágic tant peí poblé espanyol com per la 
política nordamericana, si hom s'entossudeix 
a mantenir uns quants contrasentits com els 
següents: 

Existencia d'una dictadura militar la forca 
de la qual depén sobretot de l'exércit i de 
la policía, que nega sistemáticament les mes 
elementáis llibertats, com son les d'associació 
i d'expressió, pero, aixo sí, solemnement Hí
gada amb els Estats Units mitjancant acords 
que proclamen el comú desig de «llíbertat». 

Existencia d'un cap d'Estat amb un presti-
gi personal tan insignificant que ni tan sois 
els seus mes fervents partidaris poden negar 
que el seu poder no resistiría cap consulta 
lliure de la voluntat del poblé, encara que 
una bona part de l'opinió preferix tenir-lo 
al davant deis destins del país a veure's 
abocats a un demá desconegut i indefinit. 

Existencia d'un totalitarisme d'Estat en qué 
l'únic partit autoritzat — la Falange — no 
s'enfronta amb cap oposició ni competencia 
i no obstant tem la seva extinció. 

Existencia d'un régim que s'anomena cató-
lic amb un fervor i una truculencia úniques 
al món, pero que reserva el llenguatge mes 
cru per difamar els moviments de la De
mocracia Cristiana a Europa, dirigíts per ca-
tólics. 

Existencia d'un régim que, amb apassiona-
da sinceritat, proclama la decadencia i la 
maldat tant del capitalisme com de la polí
tica democrática, la qual cosa no li priva 
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Uespantall de 
CADA DÍA s'observen mes indicis que la 

dictadura franquista s'acosta a la seva 
fi. Els factors que han de fer-la caure no 
son estrictament polítics, sino económics. 
La farsa política, amb tot el que té de 
monstruosa i de grotesca, podría seguir in-
definidament si el régim hagués tingut l'en-
cert de mantenir l'economia en una situado 
suportable. N o ho ha aconseguit i si bé 
encara té la poblado sotmesa peí terror, li 
és cada dia mes difícil resoldre els proble
mes económics que ell mateix ha creat. Una 
missió del Fons Monetari Internacional ha 
fet recentment un estudi serios de la situa
d o económica de l'Estat espanyol i ha ar-
ribat a la conclusió que només podria mi-
llorar amb un canvi radical de la política 
económica espanyola, que exigiría l'estricte 
compliment deis compromisos amb els or-
ganismes económics internacionals i forts 
sacrificis en el nivell de vida de la pobla
d o . L'estancament de l'economia de l'Estat 
espanyol, la caiguda del comerc. exterior i 
la manca de divises han tingut greus reper-
cussions en el nivell de vida deis treballa-
dotS' i també en els profits de les empreses. 
La reí del mal está en l'esfondrament d'una 
política económica que, fa vint anys, es va 
assenyalar com objectiu l'autarquia, copia 
grotesca del nacional-socialisme alemany, 
tot mantenint les estructures tradicionals, i 
que després s'ha basat en l'ajut nordame-
ricá, el qual, ben administrar, hauria pogut 
alleugerír la miseria del poblé i per la cobdí-
cia i la ineptitud deis governants espanyols 
no ha donat els resultats que haurien fet 
justificable la farsa. ¿Com s'ha d'iniciar el 
canvi en la política económica de l'Estat 
espanyol? Els técnics del Fons Monetari 
Internacional creuen que el liberalisme eco-
nómic no pot reeixir sense un mínim de 
liberalisme polític. ¿Es possible aquest sen
se un canvi radical de régim? Ningú no ho 
creu. 

Mentre Franco, en una entrevista pre
parada peí diari deis sindicats verticals, 
Pueblo, vol donar la impressió que sois ha 
cobert la primera part de la seva missió, 
l'oposició organitzada (en grups de diver
ses tendéncies, naturalment) adquireix co-
hesió i aferma posicions. El descontent 
augmenta, com demostren certs moviments 
d'agitació, l'activitat deis grups d'esquerra 
de les Universitats de Barcelona i de Ma
drid, l'actitud deis católics catalans, mani-
fest amb la P de protesta; les vagues . . . 
La presencia de l'Espany'a franquista en al-
guns organismes internacionals no és pas 
indici que el régim es consolidi guanyant 
un suport internacional. És evident que la 

d'assentar el seu poder o la seva política ac
tual amb l'amistat i l'ajut del govern deis 
Estats Units. 

Si el propósit deis Estats Units és fer tant 
lent com sigui possible el canvi de la política 
a Espanya, ja van bé, perqué aquest és el fi 
que es serveix amb tot el pes de la presen
cia deis Estats Units a Espanya i l'esperit de 
la conducta deis Estats Units. 

Pero si el que es proposa la política nord
americana és promoure un canvi rápid que 
procuri alguna llibertat al poblé espanyol, cal 
que la diplomacia deis Estats Units trobi 
aviat el seu llenguatge i la seva voluntat. 

Si procedís d'aqueixa manera, podria ser
vir per a endegar, i salvar, un bon nombre 
de coses. Podría, per exemple, salvar Nord-
américa ¡ els seus aliats del pesombre de futu-
res crisis. Podria estalviar al poblé espanyol 
d'infinits i indesitjables sofriments i podria 
evitar que la llibertat es deixés morir inne-
cessáriament. 

__J 

les represalies 
col-laboració de l'Estat espanyol és, si no 
indispensable, convenient per a certs orga
nismes o estructures internacionals; pero la 
major part deis estadistes occidentals no 
creuen pas que aqueixa coHaboració els 
sigui ni mes grata ni mes eficient amb el 
régim franquista. En general preferirien 
trobar-la amb un régim mes afí; pero, 
quin pot ser, aqueix régim? Una bona part 
de l'oposiciá a Franco tem, paradoxalment, 
la seva caiguda. S'han covat tants ressen-
timents en els vint anys de dictadura, que 
molta gent está convencuda que en un can-
vi foren inevitables les represalies. El temor 
és, probablement, exagerat; pero existeix i 
el régim té bona cura de cultivar-lo i explo-
tar-lo per a contenir la impaciencia de mi-
lions de ciutadans, els quals, si bé desitgen 
alliberar-se de la dictadura i de la seva mi
seria, no volen sofrir els estralls del des-
ordre que, a mes d'ocasionar danys imme-
diats, empitjoraria la situado del país. 

Convé ais pobles de la península i convé 
ais paísos que desitgen la col-laboració de 
l'Estat espanyol, un régim que al mateix 
temps que resolgui el problema de la mi
seria, torni la llibertat ais ciutadans i in-
corpori el país ais corrents de progrés que 
predominen en el món occidental, tot man
tenint un ordre sense el qual aquella lli
bertat no fóra efectiva ni la recuperado 
económica possible. Si el temor al desordre 
es convertís en un propósit ferm d'oposar-
s'hi, s'avancaria molt en el camí cap a un 
canvi que la població necessita d'una ma
nera urgent. 

Per ais catalans, el problema del régim 
és sensiblement mes dolorós que per a cap 
altre deis pobles que hi son sotmesos, i la 
sortida mes angoixosa. N o tots els adver
saos del régim franquista están disposats 
a reconéixer els drets de Catalunya a la seva 
llibertat; per tant, hem de mirar a qui do-
nem el nostre ajut per a l'enderrocament 
de la dictadura actual, enderrocament que 
ens interessa mes que a ningú. Hi ha, cer-
tament, sectors liberáis amb un sentit rea
lista del problema de les nacionalitats a la 
Península, amb els quals les avinences i les 
enteses son possibles. En interés de Cata
lunya cal que propiciem i facilitem aqueixes 
enteses amb franquesa, dient clarament qué 
és el que pretenem i a qué ens compro-
metem. R A M Ó N N E B O T 
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T T A PASSAT ja el temps en 
qué era ben possible 

pensar a construir una nació 
sense la col-laborado activa de les classes 
treballadores. Les societats modernes ani-
vellen les classes perqué totes han d'ésser 
treballadores. Pero, encara, en els pobles 
mes endarrerits es marca la divisoria entre 
el proletariat i les altres classes socials. 

L'esforc, proletari és, justament, el d'aca-
bar amb l'abisme que separava els que te-
nien deis que no tenien, entre els que po-
dien fruir de la vida i els que produíen els 
béns que no podien fruir, per manca de 
mitjans económics, de llibertat o de cultura. 

Aquest esforc, que constitueix la medul-
la del problema social, que és resolt en les 
formules de justicia social, és pedra fona-
mental en els que veiem en la nació l'or-
ganisme natural de la divisió del treball 
per a assolir un grau superior de perfecció. 

Apdstols i mercaders, obra de Pere Foix 
que obtingué el Premi Josep Trueta ais Jocs 
Floráis de la Llengua Catalana celebrats a 
Montevideo l'any 1949, és d'actualitat per-
manent perqué en sis biografíes de lluita-
dors treballistes encarna el procés reivin-
dicatiu, emancipador del proletariat cátala 
en la primera meitat del segle actual. 

Destaquen les personalitats que han dei-
xat solc en la vida de l'obrerisme cátala i 
han estat aureolades peí martiri; Salvador 
Seguí, Ángel Pestaña i Joan Peiró. Victimes 

APOSTOLS /MERCADERS f ^ S T S » 
totes de la reacció de la cruel Espanya. El 
primer assassinat peí carrer pels sicaris de 
Martínez Anido, el tercer assassinat a la 
mateixa presó pels de Franco. I si el segon 
no va morir assassinat no fou perqué no 
l'haguessin tirat a matar diverses vegades 
ni que en una d'elles, a Manresa, no esti-
gués entre la vida i la mort. 

Altres figures biografiades en el Ilibre 
de Pere Foix, les de Joan Roigé, Josep Ma
ría Foix, son un bon acompanyament, per-
sonalitzant la munió anónima del poblé cá
tala que en Eusebi C. Carbó arribava a la 
depuració intel-lectual de la voluntat heroi
ca d'alliberació. 

L'obra de Pere Foix, potser per estar es
crita en cátala, és mes coneguda de la gent 
-pensant que deis seus companys de lluita. 
I aquest és precisament el defecte contra el 
qual s'orienta el corrent de les noves gene-
racions catalanes de treballadors socials de 
les quals és exponent el nostre escriptor, el 
Noi del Camp, que és Fidel Miró. 

Apdstols i mercaders il-lustra aquesta 
dualitat trágica entre els motejats de cán-
dids, d'il-lusos i de somniadors per la terra-
gada cínica, rapissera i trapella que ha creat 
la nostra historia trágica. La dualitat mar
cada peí nihilista Puig i Ferreter en la seva 
novel-la ingent á'El pelegri apassionat. 

JUSTICIA, NO PRIVILEGIS 
UN DESTACAT polític de Madrid va dir en certa ocasió que els catalans som un poblé 

ressentit i que el nostre ressentiment influeix en la nostra actitud enfront del poder 
unitari i centralista de 1'Estat espanyol. L'observació va ser feta amb el propósit, maliciós 
i ingenu alhora, de mínimitzar les raons del nacionalisme cátala. Pero un ressentiment 
pot ser injustificat o justificat, i si és justificat no resta rao a qui el sent. Ressentits o no, 
els catalans tenim molts arguments sólids en els quals basar les nostres aspiracions a la 
llibertat nacional. Que els recursos per a aconseguir-la siguin el diáleg amistós i la nego
ciado cordial o bé la lluita mes o menys violenta no depén solament de nosaltres. Som, 
certament, un poblé ressentit; ressentit per l'opressió i per la incomprensió. Les condi-
cions en qué Catalunya está incorporada a l'Estat espanyol son tan injustes que no poden 
satisfer ni tan sois els catalans convencuts que el destí de Catalunya és comú, en el futur 
previsible, al de Castella: el tráete és massa desigual. El fet de voler assimilar a Castella 
les diverses nacionalitats que integren l'Estat espanyol és un tráete desigual en la seva 
pretesa igualtat. Ens diuen que tenim els mateixos drets i només que s'insinuí l'aspira-
ció a una modesta autonomia administrativa, diuen que pretenem privilegis. El retret 
és tan absurd que sembla que no hauria ni de fer-se'n cas; pero, amb tota la seva 
absurditat, és la base de les objeccions al catalanisme polític. Només que es consideri 
la qüestió de la llengua, és evident que la igualtat de tráete que hauria de satisfer tote 
els pobles de l'Estat espanyol no existeix. L única llengua que es permet usar en l'admi-
nistració pública, en la justicia, en l'ensenyament i en totes les activitats publiques és la 
castellana, que és la natural de només una part de la poblado de l'Estat i estranya per a 
la resta. En el régim actual en diuen «la lengua común», murrieria que no pot canviar 
la realitat. Que la llengua a usar siguí per a tots la mateixa no és igualtat quan no és la 
llengua de tots. 

Aqueix afany assimilador i unitarista, que no va acompanyat de la forca ni de la 
superiorítat necessáries per a assimilar altres pobles ni per a fondre'ls en una unitat, pro
voca el ressentiment deis que en son victimes. En la intel-lectualitat de llengua castellana 
i en la política espanyola s'han manifestat, sovint, figures i fins i tot grups que entenen 
el problema de Catalunya i semblen inclinar-se a donar-hi solució; pero no arriben a 
imposar-se a la voluntat majoritária, que és d'oposició a les aspiracions de Catalunya. 
En molts casos probablement mes per incomprensió que per mala voluntat. Son molts 
els espanyols que, de bona fe, consideren el catalanisme una rebequeria contra l'ordre 
natural de les coses, i que no s'expliquen que no vulguem compartir plenament un destí 
que, contra tota evidencia, els sembla comú i envejable. Altres, no hi ha dubte, s'oposen 
a les aspiracions de Catalunya perqué perdura en ells l'afany assimilador deis conquista
dores. No podem resignar-nos a ser victimes ni de la incomprensió benvolent deis uns 
ni de l'esperit dominador deis altres. No és culpa nostra que ens trobem incorporats, en 
condicions que ens desplauen, a l'Estat espanyol i que hi siguem un element de pertor-
bació constant. Ni és culpa nostra que la comprensió del problema de Catalunya no 
s'estengui, a Espanya, mes enllá d'un grup de selecció. 

Potser un observador objectiu —és possible que jo no pugui ser-ho — podría dir 
que ens hem d'esforcar mes a divulgar, Espanya endins, el coneixement de la realitat 
catalana, perqué del coneixement podría venir la comprensió; pero hauria de convenir, 
també, que l'hostilitat amb qué son tractades les aspiracions catalanes només poden pro
vocar la irritado i el ressentiment, sentiments que predisposen poc al diáleg amistós i a la 
negociado cordial, que, evidentment, foren el recurs mes convenient per a tots. 

VICENC; RIERA LLORCA 

Pere Foix. Les noves genera-
cions están assedegades de coneixement de 
la historia mes propera, senyal inequívoc 
d'una perpetuació de consciéncia histórica, 
de l'existéncia duna cultura nacional. Per 
aixó el Ilibre no perd actualitat. Mes aviat 
guanya amb el pas deis anys. El Ilibre está 
prologat per Manuel Serra i Moret en for
ma tan magistral que el mateix autor em 
deia, amb ingenuitat de gran infant, i amb 
modestia exemplar: «El próleg és millor 
que el Ilibre.» 

Vaig haver de replicar que son dues coses 
diferents, próleg i Ilibre. Pero certament 
l'eminent escriptor ha sabut treuren el suc i 
fer-ne comentaris escultórics. És impres-
sionant la veritat quan recorda el vers de 
Verdaguer: 

«FUI de la térra dura, nat del no res . . . » 

I afegeix: 
«Aquell esplet de treballadors catalans 

intui'tius, laboriosos, idealistes i práctics a 
la vegada com comanda l'esquema de la 
nostra mentalitat racial; a vegades entestats 
i ressentits, a vegades presos d'elació i es-
tufament infantil, pero sovint moguts d'alta 
ambició, de pruija de saber, de ganes d'a-
prendre. N'hem conegut a dotzenes per la 
ciutat i les viles, pels Ateneus obrers, les 
Cooperatives i els Sindicats, cada un amb la 
seva característica, cada un amb l'escletxa 
difractiva, amb el seu geni particular, cada 
un una troballa. En el fons material noble, 
inquietud medul-lar, aspirado, concepte di-
fús, encant de la vida que ens feia estimar 
els homes, tots, encara que ells no ens es-
timessin.» 

En Pere Foix, en les seves biografíes de 
lluitadors catalans (Pestaña es va catalanít-
zar com el primer) demostra, potser sense 
propósit específic, que, com diu el prolo
guista: «Fet i fet la nació és sempre cultu
ra i els obrers, com els altres estaments, 
son nacionals en la mesura que participen 
en la fosa, en la formado espiritual que 
la cultura forneix.» 

Pero observa: «En el nostre cas els obrers 
es comporta ven com metal-loides o anions 
negatius que no es combinen, que no es 
refonen, que no s'integren en la comunitat.» 

Els herois de l'obra de Pere Foix ja esta-
ven en el camí de la refosa. Ells ja ho esta-
ven, d'integrats. Ja havien trobat que la 
justicia social, perqué no siguí un concep
te abstráete ha de trobar les bases de sus
tentado en un pía de técnica, de producció, 
d'economia que elímini per ell mateix les 
diferencies de classe i fací inútil l'explota-
ció de l'home per l'home. 

Una de les polémiques mes vives provo-
cades peí Ilibre de Pere Foix ha estat l'afir-
mació que Seguí, el Noi de Sucre, tan nos
tre, tan universal i nacional com Maciá, 
Companys i Lairet, pensava en noves orien-
tacions polítíco-socials. Pensava en la po
lítica, «no pas la política de mercat a la 
menuda, d'empresaris de bordells i de pá
gina d'anuncis cridaners •— sino en l'art de 
mantenír-se jove mentre tothom es fa vell» 

Els que visquérem a prop de Lairet i 
Companys sabem que aixó és cert. I que 
l'obra de Seguí, de Pestaña, de Peiró, abeu-
rats ais principis de Pi Margall i de Proud-
hon, no será perduda. La sang deis mártirs 
és fecunda. 

Pere Foix ha fet obra patriótica en man-
tenir-los vius en la memoria de la nostra 
generació i de les que ens seguirán. Deis 
néts que reivindicaran els avis. 

MANUEL GALES 
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QUAN, el 1939, desenes A T 

, de milers de catalans JTM.JLJ 
passávem la frontera pirinen-
ca i cercávem en terres franceses l'acolli-
ment necessari per escapar a la repressió 
franquista, molt pocs pensávem que l'opres-
sió que s'instaurava a la nostra térra seria 
tan llarga. Tots plegats negligíem la im
portancia de la victoria franquista, els mé-
todes total itaris que empraria i la venal itat 
de la política que gairebé tots els pai'sos 
anaven a aplicar. 

L'esperanca, en aquells dies tristos i trá-
gics del 1939, comportava el triomf pro-
per de la democracia. Per a nosaltres, la vic
toria falangista no era altra cosa que una 
batalla perduda que havia de fer obrir els 
ulls ais responsables deis pobles lliures. 

Vint anys mes tard podem comprovar 
com els dirigents de tots aquests pobles 
obriren els ulls i, també, com els han tancat 
de nou cada vegada que s'ha tractat del 
problema corresponent a la supervivencia 
del régim franquista. Arreu s'han trobat 
excuses; ningú no ha volgut prendre la res-
pontabilitat de facilitar ais pobles de la 
Península Ibérica la possibilitat de recon-
querir la Ilibertat i la democracia. 

És possible que sigui aquesta la lógica 
de la política general del món. Es possible, 
també, que els catalans continuem a viure 
d'iMusions, com ha ocorregut en altres épo-
ques de la nostra historia, i que ens apas-
sionem molt mes per les coses deis altres 
que per les d'interés nacional i col-lectiu. 
Els que escriuran la historia de la primera 
meitat d'aquest segle potser ens donaran 
la rao d'aquesta actitud. Escriure la histo
ria o fer-la, pero, no és la mateixa cosa. 

Recordem solament uns fets: 
El 1913, Catalunya, amb moltes dificul

táis, obté Ja Mancomunitat. 
El 1924, després del Cop d'Estat del ge

neral Primo de Rivera, la Mancomunitat és 
suprimida, pero encara avui el poblé cáta
la recorda l'obra magnífica realitzada pels 
homes de la Mancomunitat. 

El 1931, amb Francesc Maciá i la instau
rado de la República a Espanya, Catalunya 
aconsegueix l'Estatut d'Autonomía. 

El 1939, en canvi, victoria del franquis-
me i anul-Iació oficial de l'Estatut. 

En vint anys, dones, Catalunya ha viscut 
alternativament uns períodes de Ilibertat 
amb govern autónom, i uns períodes d'o-
pressió, amb dictadura. Aquests períodes, 
peí contrast que representen, en fer pren
dre ais catalans una consciéncia mes concre
ta de llur personalitat, engendraren arreu 
de Catalunya una esperanza en la consoli
dado de la democracia i de la Ilibertat. 

La victoria franquista anorreá totes aqües
tes esperances. I, altra vegada com en I'épo-
ca de Felip V, els catalans hem conegut les 
execucions, I'opressió, les presons, la per-
secució, I'exili. 

A 1'interior de la Patria els nostres amics, 
de tots els grups, de totes les tendéncies, 
de totes les opinions, han anat, a poc a poc 
i a mesura que el terror disminuía i les 
presons comencaven a obrir-se, creant dan-
destinament noves formacions i inculcant, 
ais valors que sorgeixen, la fe en els destins 
de Catalunya i en una nova ordenació pe
ninsular i europea. Amb grans sacrificis, 
enmig de tots els perills, han continuat 
aguantant ferms, possibilitant així la brota
da d'una joventut abrandada de fe en Ca
talunya i en la Ilibertat. 

I, a l'exterior? 
Al meu entendre no és el moment de fer 

CAP DE VINT ANYS 
la crítica d'unes o altres actuacions. En mo-
ments com el present, compta mes el que 
s'ha fet, s'ha salvat o ha sobreviscut, que 
no el que hauria hagut de fer-se o el que 
no s'ha fet. Cada home, cada grup, cada 
tendencia, ha tingut falles, negligéncies, 
abandons, pero cada grup o cada tenden
cia pot enorgullir-se, al cap de vint anys 
d'un exili terrible i trágic, de continuar 
mantenint intangible la fe en un futur mi-
llor en el qual la Ilibertat del poblé de 
Catalunya sigui assolida i consolidada de-
finitivament. 

Vint anys d'exili, i d'opressió a l'inte-
rior, han de fer reflexionar a uns i a altres. 
Ais que ens exiliárem el 1939 i a tots aquells 
que, fins i tot abans de les mínimes lliber-
tats de la Mancomunitat, havien creat, prin-
cipalment en terres d'América, tots aquests 
casáis catalans, que encara avui continúen 
fent prova d'una vitalitat i d'un patriotisme 
admirables. 

Tots, sense excepció, tenim el desig de 
refer altra vegada Catalunya i, al costat deis 
amics de I'interior, crear una Patria lliure 
i justa. Individualment, cada cátala acom-
pleix, segurament, el que ell creu el seu 
deure. En diferents ocasions els catalans, 
individualment o en grup, han produi't cer-
tes accions per activar la Ilibertat del nostre 
poblé. 

Pero, tot aixó, és prou? 
No. 
En entrar a Catalunya les forces franquis-

tes, existien unes institucions de govern 
catalanes que passaren la frontera amb tots 
els exiliats. Referent a aqüestes institucions 
es poden teñir opinions divergents — i pot
ser contradictóries — pero no es pot negar 
que han continuat existint. ¿Han fet tot el 
que podíem esperar-ne? Aixó, els catalans, 
hem d'examinar-ho guardant per al moment 
oportú la possibilitat de fer pública l'opinió 
respectiva. Per a mi, és un motiu de satis
fácelo el que durant aquest llarg exili hagi 
existit una formado catalana de carácter es
tatal o governamental. 

Pero és en els moments difícils que cal 
saber crear les condicions necessáries a la 
victoria. La política no és un immobilisme 
conservador, sino una creació constant. 

Poblé demócrata per excel-léncia, Cata
lunya no pot avui, mitjancant unes eleccions 
lliures, elegir les persones que la represen
tan i la governin. ¿No ha arribat, dones, 
l'hora cjue els catalans de l'exterior que vi-
vim agrupats en casáis prenguem conscién
cia de la nostra importancia col-lectiva i del 
nostre deure i prenguem una part mes acti
va i molt mes preponderan:, en l'acció 
conjunta? 

Els casáis catalans son un microcosmos 
del poblé de Catalunya; una reducció, amb 
tots els defectes i totes les virtuts, de les 
ciutats i de les viles de la nostra térra. 
Quan una persona demana el seu ingrés, 
ningú no li pregunta la seva opinió polí
tica i solament se li exigeix la seva condí-
ció de cátala. Hi ha dones, en els casáis, la 
representació mes auténtica de la Catalunya 
oprimida. Tots ells, a mes, mitjantcant llurs 
associats, están en un contacte estret amb els 
respectius amics de I'interior. 

¿Per qué, dones, no fem possible tots 
plegats que aquests «pobles» o «ciutats» 
que son els casáis esdevinguin els verita-
bles rectors de la vida política catalana? 
¿Per qué, mentre la nostra Patria continua 

oprimida, no son ells els que 
indiquin, col-lectivament, el 
camí a seguir per aconseguir 

la Ilibertat? ¿No haurien d'ésser els casáis 
els que determinessin d'una manera cons-
cient i democrática, amb modalitats que 
haurien d'establir-se d'una manera ben con
creta, la línia política general, quines per
sones, per damunt de grups i tendéncies, 
han d'aplicar-la i com es pot organitzar 
d'una manera eficac. l'aportació i I'ajut del 
conjunt cátala de l'exterior? 

Al meu entendre, correspon avui ais ca
sáis catalans d'arreu del món, agrupats mit
jancant formules a determinar conjunta-
ment, l'alt honor i la immensa responsabi-
litat d'aplicar la democracia política en el 
conjunt de l'emigració catalana i de facili
tar així, el dia de demá, amb el retorn i la 
nostra integració a I'interior, la implantado 
d'una veritable democracia al nostre país. 

¿Podran, i voldran, els casáis catalans te
ñir aquest honor i prendre aquesta respon-
sabilitat? Solament la historia, el dia de 
demá, podrá dir-ho. 

JOSEP SANS 
Maig del 1939 

NOVETAT 

J. VICENS VIVES 
MONTSERRAT LLORENS 

I N D U S T R I A L S 
I P O L I T I C S 
(Els catalans en el segle XIX) 

La historia económica, social i po
lítica de la Renaixenca. — Un vo-
lum de 444 pp., en tela, amb ira-
pes, gráfics i extensa bibliografía. 
$75.00. 

A. ROVIRA I VIRGILI 

HISTORIA NACIONAL 
DE CATALUNYA 
Des deis origens fins el regnat 
de Felip III 

Pórtic de J. Puig i Cadafalch. 
Set volums, enquadernat en tela i 
llom de pell. $ 7 500.00. 

RAMÓN PABREGAT 'Dijusora del Üibre1 

Ap. 10319. Tel. 10-52-84. México 1, D. F. 

c e>Ytesí¿»> bel 

RESTAURANT 

Av. Insurgentes 35, México, D. F. 

(Cantonada Hamburgo) 
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V E U C A S T E L L A N A 
México en la Cultura (el conegut suple-

ment literari del diari mexicá Nove
dades) corresponent al diumenge 26 d'abril 
prop-passat, publicava unes declaracions del 
senyor Fernández Figueroa, director de la 
revista. Índice, de Madrid, sobre els escrip-
tors espanyols actuáis, és a dir, els anome-
nats de la «generado del 36», entre els 
quals, com a cap de brot, figuraría Camilo 
fosé Cela, seguit de Suárez Carreño, Mi
guel Delibes, Castillo Puche, Torrente Ea-
llester, Elena Quiroga, Elena Soriano, Ana 
María Matute, i fuan i Luis Goytisolo. 

Entre els assagistes — del 36 o no — el 
senyor F. F. cita Aranguren, Laín Entralgo, 
Marabal, Pedro Caba, Julián Marías, Alva
ro d'Ors i Pérez de Ayala. 

Esmenta també els autors teatrals Pemán, 
Calvo Sotelo, Buero Vallejo, Sastre, Llopis 
«y dos o tres autores catalanes, Fabregat 
entre ellos». 

Realment és tot un panorama i d'ell po
dría dir-se, a la nostra manera, que no hi ha 
mes cera que la que crema. 

Els catalans, a jutjar pels noms, sembla 
que mes aviat fon un mal paper (o un bon 
paper, segons com es vulgui mirar) en la 
literatura peninsular de l'época «imperial» 
contemporánia. El senyor F. F. no se'n 
plany, pero. Oui se'n planyeria? I amb tot, 
segons diu, no deixa d'haver-hi una certa 
influencia catalana sobre alguns escriptors 
castellaas quant a l'estil (menys mal!) o, 
mes concretament, quant a la «técnica obje
tiva» posada de moda per «un grupo cata
lán de escritores con el crítico Castellet a 
la cabeza». 

«Técnica objetiva?» Qué será? El senyor 
F. F. no és gaire explícit sobre aquest punt 
i tot decanta a creure que es tracta d'una 
mena d'estil realista — al pa, pa i al vi, 
vi — oposat, suposem-ho, a l'estil «impe
rial» protegit peí régim. No és encara l'he-
gemonia, evidentment, pero tot és comencar. 

Aprofundint mes, el senyor F. F. decla
ra amb molía pompa que si el leit-motiv 
de la cultura espanyola, abans del 36, era 
llibertat, ara és tot un altre: justicia, no-
gensmenys. Perqué, segons ell, justicia ja 
implica ' llibertat. («Ser justo supone ser 
libre.») Afegeix, no menys pomposament, 
que l'objectiu «de la cultura es la felici
dad» i fa l'elogi de la «justicia voluntaria 
que es caridad», etc. 

La cultura espanyola está servida. Cal re
marcar que el senyor Fernández Figueroa 
no és un qualsevol i que gaudeix d'un cert 
renom per la seva manera de pensar, gaire-
bé «europea». Possiblement és mal que li 
volen. ÉS possible també que no pugui par
lar mes ciar — ja que viu a Madrid — . 
Aixó no obstant, fa l'efecte que la con]'li
sió imposada per les circumstáncies, en el 
pensament i en la vida peninsulars, de vint 
anys enea, només haurá servit per a refor
jar, en molts casos, la sobergueria tradi
cional. Remarquem, per exemple, que els 
espanyols — sobretot si son intel-lectuals — 
no poden ser humils, o mesuráis, ni tan sois 
quan s'ho proposen. Traspua sempre en el 
que diuen, una pose, un urc que contrasta 
amb la realitat, sobretot ara. Contrasta tam
bé amb el criteri que els intel-lectuals de tot 
el man civilitzat fan públie quan parlen 
d'Espanya. ¿Creu veritablement el senyor 
F. F. que Espanya compta actualment, en 
el terreny de la cultura, i que els pables 
d'América teñen necessitat del seu concurs? 
fa ho és prou que reconegui que els espa
nyols, inclosos els intel-lectuals, ignoren el 
que passa a l'América de ¡lengua castellana 
en tots els ordres de la vida social, litera
ria, filosófica . . . ¿Com li hauria d'estra-
nyar, dones, que aqueixos pobles paguin 
amb la mateixa moneda? ¿Com pot oferir el 
que no existeix, és a dir, una cultura digna 
d'aquest segle, un pensament que s'acor-
di amb l'época, un exemple de moral polí
tica, de simple llibertat de pensament? 

Així, en definitiva, les declaracions del 
senyor F. F. tant peí que diuen (ben poca 
cosa) com peí que no diuen només revelen 
el que ja era d'esperar: la persistencia d'una 
mentalitat incapac de renovarse, pero amb 
les pretensions de sempre i entestada enca
ra a projectar-se sobre uns pobles que, mal-
grat els seus defectes i els seus tribulls, 
donen llicons de llibertat i de dignitat hu
mana a molts deis intel-lectuals, perfecta-
ment inconeguts, d'altra banda, de l'Espa-
nya actual. 

Sembla que el mal no té remei i que els 
catalans que han somniat, darrerament, en 
una possible evolució de la mentalitat caste
llana vers un terreny de comprensió o de 
possible entesa, hi hauran perdut el llati. 
1 el temps. 

A. B. D. 

Els comunistes 
empresonen estudiants 

A l'Alemanya Oriental, sota el régim del 
Quisling Ulbricht, es segueix portant a presi
dí una serie d'estudiants. 

El bo és que ens rejerim a estudiants co
munistes com els del grup «Eisenberg», de 
la Universitat de Jena. Prengueren el nom 
d'v-Unió d'Estudianls comunistes nacional.!». 
El mes d'octubre últim en condemnaren vint-
i-tres jins a setze anys de presó peí delicie 
de demanar la reunificació d'Alemanya mit-
jantcant eleccions lliures. 

Després agafaren i sentenciaren estudiants 
de medicina de Magdeburg i de la Universitat 
Humboldt, al Berlín Oriental. 

A tots ells se'ls acusa de seguir les petja-
des del célebre projessor Harich, sentencia! 
l'any 1957 per les seves opinions sobre Ca-
mnríisme Nacional. 

Sobretot, en els darrers mesos, han estat 
molts els estudiants de medicina que han pas-
sat de l'Alemanya Oriental a l'Alemanya 
Occidental, probablement inflríits per l'exem-
ple d'un gran nombre de metges que els han 
precedils en la busca de la llibertat. El ca
rácter d'aqueixa emigrado té alarmades les 
autoritats comunistes. 

Ara n'han agajat i processat a Dresde uns 
trenta mes. La policía es resisteix a donar el 
nombre exacte. El delicie real és haver escril 
una lletra ais companys de les Universitats 
de Jena, Leipzig i Berlín Oriental, i a les es
tación! de radio de l'Est i de l'Oest alemany, 
en la qual demanaven llibertat de pensament 
i de páranla en totes les Universitats de l'Ale
manya Oriental, llibertat de moviment per a 
poder anar d'una Universitat a l'altra, lli
bertat de creences i d'ideáis per a tots els 
alemanys del sector Oriental i abolido de 
fronteres dintre d'Alemanya, amb el dret per 
cada alemany d'anar a viure on li agradi i 
on pugui. Per ara, del grup de trenta ja ríhan 
condemnat den a penes diverses, Jins a den 
anys de presó, «per activitats contra l'Estat», 

El secretari del Partit Comunista de Dres
de els acusa de voler establir un régim sem
blan! al de lugoslavia. Horror! 

Pero si es pensen que la commoció per 
Hongria l'oblidará la nova generado, van 
molí lluny d'osques. Els esludianls alemanys 
son un seixanla per cení filis de pagesos i 
d'obrers. N'empresonen uns quanís i els al-
tres callen i se la guarden. Diuen: «La páran
la és de piala; el silenci és el preu de les 
beques.» 

I els seus companys d'inforluni sola el jou 
franquista, qué diñen? Dones diuen que el 
feixisme i el comunisme son igualment ré-
gims absolulisles i repugnanls. 

epiceno 

S A N T A ROSA 
M O N T E R R E Y 1 

1 ÍS LA DIGNIFICACIO 

I DE LA CUINA MEXICANA 

] JN UN MARC I UN AMBIENT 
I >• AUSTERA ELEGANCIA 

%*¿%fcdr (^o&tssj «rerev** 
AIRE ACONDICIONAT 
CAPACITAT: 400 PERSONES 
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LA TRAMPA 
B V.N SOVINT, amb una periodicitat quasi 

cronométrica, apareixen ais diaris me-
xicans notes franquistes propagadores de 
les grans facilitats que es donen a «todos 
los españoles», «a los emigrantes clandes
tinos» i «a los refugiados políticos» per 
a anar a Espanya. 

Cal fer constar, en honor a la veritat, 
que, ara, aquesta propaganda és verídica; 
no s'enganya a ningú. El que caigui a la 
trampa no té excusa. Les notes franquis
tes son ben clares: «aunque estas facili
dades no implican que queden exentos de 
responder de cualquier responsabilidad ci
vil, militar o política en que hubieran po
dido incurrir», «podrán entrar en España y 
salir de ella libremente, pero sujetos a 
ciertas normas delineadas con base en sus 
anteriores actividades políticas» i, encara, 
«la administración de Franco, además, se 
reserva el derecho de rechazar en la fron
tera o de expulsar de España a los refu
giados que considere indeseables». 

El que vencut per l'enyoranca o per altre 
motiu menys espiritual es decideixi al re-
torn, que després no es queixi: si ha estat 
república, liberal, demócrata, catalanista; si 
ha pensat per compte propi, ha de pagar 
el delicie: acceptar la «responsabilidad po
lítica», acatar les «normas delineadas con 
bases en sus anteriores actividades» i con-
formar-se si li apliquen «el derecho de 
rechazar en la frontera o expulsar de Es
paña a los refugiados que considere in
deseables» . . . Mes ciar, l'aigua. 

Ara a en Franco ja no li cal ni mentir. 
Ja no és com quan servia la República i, 
ensems, es preparava a trair-la; ara ja no 
li cal de fer beneir les bombes alemanyes 
amb qué els aviadors italians mataven do
nes i criatures «rojas»; ara, ja fa mes de 
vint anys que s'ha alliberat de la compe
tencia de «Pepe-Toño», d'en Mola, d'en 
Sanjurjo, etc.; ara, només amb el papú del 
comunisme i els avions nordamericans, ja 
en té prou per a manar en tota la valí deis 
caiguts en la trampa del franquisme. Ara 
ja no li cal ni dissimular. Per qué? 

Ais organismes internacionals, ara, ja ho 
admeten tot; fins en Franco. Ais cims del 
regisme mundial ja no hi ha manera de 
destriar la barreja: el senyor, del trinxerai-
re; el pinxo, de l'estadista; l'amo, del go-
vernant. Tots es confonen en un munt 
d'anagrames; tots. Els escombriaires de la 
diplomacia ho recullen tot; el que no ser-
veix per a res mes, s'ho mengen els porcs. 
Han conjuminat la convivencia de la meu-
ca amb la dona honrada, del pispa amb 
l'obrer, del técnic amb el gángster, etc. És 
evident que «diplomáticament» podría su-
primir-se la policía, es podrien tancar els 
jutjats i enderrocar-se les presons, puix que 
si a «dalt» s'hí han pogut fer cabré tots, 
a baix també es podrien abolir les dife
rencies. Ningú ja no té dret de fer-se l'or-
gull de ser decent; és una vanitat que ofén 
els altres. 

Ah! Pero a les altures, tots, cada dia, 
eviten la guerra. I és inqüestionable que 
val mes viure en un pot d'escombraries que 
morir-se dessota d'una bomba atómica. És 
el dilema moral de l'época, i en aquesta 
«moral» en Franco viu com el peix a 
l'aigua. Fins quan algú — mai tot va bé 
del tot-—l'acusa de ser una brutícia del 
món, sovint pot contestar: «Mes ho ets 
tu». I tots dos poden teñir rao. 

En aquest ambient, és comprensible que 
en Franco fins es pugui donar eJ gust i el 

goig d'ésser sincer; i ho fa. Diu el que 
pensa: «A la valí deis caiguts, a la trampa 
del franquisme hi cap tothom: Veniu. Els 
que creguin i callin, fins poden aspirar a 
algún rosegó d'autoritat. Els que pensin i 
parlin, ja saben el que els toca.» 

Roe BORONAT 

Els documents de Smolensk 

EL DISCURS de Khruixtxev en el Vigésím 
Congrés del Partit Comunista Rus, 

l'any 1956, fou el reconeixement oficial 
— i la repulsa — del métode de terror sis-
temátic emprat per Stalin. La lluíssor d'es-
peranca en rectificacions causa el terratré-
mol que estigué a punt d'ensorrar defíniti-
vament tota la construcció estatal comunis
ta, fundada sobre el terror. Les revolucíons 
de Polonia i d'Hongria (incruenta la pri
mera i trágica l'altra) tingueren indubtable-
ment origen en les ií-lusions que féu néixer 
en els mateixos régims comunistes les de-
claracions de Khruixtxev contra les abo-
minacions de Stalin. Els esbirros de la poli
cía secreta concentraren l'odi popular 
d'Hongria. 

Pero el discurs de Khruixtxev fou només 
una mitja veritat i prompte es veié que els 
comunistes no podien prescindir del ter
ror per a aguantar-se, després de quaranta 
anys de govern, com li passa al franquis
me després de vint. 

La veritat deis procediments crimináis 
emprats a Rússia per a establir les col-
lectivitzacions i servar el poder del Partit 
en el període entre les dues guerres mun-
dials figura avui documentalment en l'obra 
publicada peí professor Merle Fainsod. 
Aquest presidí la comissió académica que 
rebé l'encárrec d'examinar mes de 200.000 
pagines de documents que formaven l'ar-
xiu del Departament general de la policía 
secreta bolxevic a Smolensk. Caigué a mans 
deis alemanys quan aquests s'apoderaren 
d'aquella ciutat de la Rússia Occidental. Els 
aliats el van prendre deis nazis i dedica
ren una comissió d'experts a examinar el 
contingut i fer-ne un informe. És el que 
ara ha publicat el cap de la comissió. 

No diu res que no sapiguéssim i esbor-
ronaria si encara ens quedes prou sensibi-
litat per a esgarrifar-nos deis dolors deis 
altres, després del tráete sofert en la nos-
tra guerra i en les seves conseqüéncies. 

El que hi ha de nou és que ara s'han pu
blicat les proves documentáis deis mateixos 
arxius de la policía secreta de Stalin, les 
copies de les seves circulars secretes, els 
sumaris de les acusacions, interrogatoris, 
turments, sentencies, intrigues, etc., amb 
qué la Revolució russa devorava, no ja els 
seus enemics narurals, sino els propis filis, 
la historia de les purgues successives, amb 
pretext de desviacions de dreta unes vega-
des i de desviacions d'esquerra altres. Smo
lensk era el microcosmos del que passava 
a tota Rússia. 

És exemplar que el mateix Stalin circu
les ordre de parar «la borratxera d'empre-
sonaments». Sense esmentar les milionades 
de captius enviats ais camps de concentrado 
i treballs forcats, trobem que en un mo-
ment donat Stalin dona l'ordre que en 
el termini de dos mesos els 800.000 presos 
quedin reduíts a 400.000, distribuint una 
quota proporcional entre totes les Repú-
bliques (autónomes, és ciar) de tota Rús
sia, sense ajustar-se a cap criteri de justicia. 

En l'informe es citen casos curiosos, com 

el del comissari de la secreta condemnat 
per haver dit que a les presons es vivía i 
menjava millor que a les granges coHec-
tives. Eli es defensava replicant que la dita 
era d'un pres que treballava a les coi-lecti-
vitzades. Fou inútil l'excusa. L'home, afi-
liat al Partit, va desaparéixer en els camps 
de treball forcat de Karaganda. 

El llibre del professor Fainsod, desapas-
sionat i académic, és un formidable arse
nal de veritats contra les mitges verítats 
admeses peí senyor Khruixtxev i els seus 
propagandistes. 

Smolensk sota el régim soviétic, a la llum 
deis milers de documents soviétics exami-
nats, demostra sense lloc a discussions fins 
a quin punt es perverteix un sistema quan 
s'ha d'imposar peí métode del terror. És 
completament lógic que la corrupció i la 
inhumanitat vagin de bracet. I aixó resa 
per a tots els régims totalitaris fundats en 
el terrorisme del partit i de la policía se
creta. Comunisme, nazisme, feixisme, fran
quisme? Tant se val! El procediment crimi
nal és el mateix. Per a l'humanítat només hi 
ha una recepta de benestar i de vida digna: 
llibertat, justicia, ordre, fraternitat i tole
rancia. M. G. 

GRAN 
LICOR 
CÁTALA 
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MÉXICO 1, D. F. 
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GLOSSARRl D'AFERS INTERNACIONALS 
Per F A V E N C I U S 

LA CONFERENCIA DE GINEBRA. Al desig de Khruixtxev de parlamentar directament els 
Quatre Grans, Eisenhower oposá l'expedient dilatori de la Conferencia deis Ministres de 
Relacions Exteriors per a sondejar les possibilitats d'éxit en una reunió en el cim. 

Khruixtxev accedí; era una manera de retirar l'ultimátum sobre Berlín sense perdre 
la cara. Sempre serviría de ressonáncia per a la propaganda soviética, i per a tractar d'ex-
plotar les contradiccions entre els occidentals. 

Altra cosa no es pot esperar de Ginebra. És evident que si la URSS vol facilitar un 
arranjament, el crédit se'l reserva Khruixtxev en una conferencia del Cim, a l'estil deis que 
Stalin celebra a Teherán, Yalta ¡ Potsdam, amb tan bons resultáis per a l'imperialisme rus. 

CONVENI ENTRE FRANCO I TURQUÍA. El catolicíssim cabdill ha firmat amb Turquía 
un conveni comercial. Una cosa son els rosaris i altra les pessetes. 

Pero mes que per l'interés financer, el conveni crida l'atenció com avantguarda d'un 
Pacte del Mediterrani, per a ajuntar al de TOTAS una coalició defensiva entre Turquía, 
Grecia, Xipre, Italia, Franca, Tunis, el Marroc, Espanya i, potser, Israel. 

La radio de l'Alemanya Soviética aixecá la liebre i reprengué la caneó de Moscuá. 
Atribueix la maniobra a un projecte Foster Dulles per acabar amb la influencia británica 
al Mediterrani. ¿No seria mes aviat per a barrar el pas ais russos en el seu somni milenari 
cap a Bizanci i les aigües tébies? 

ACTUAUTAT DEL TIBET. N O ho semblava, pero l'opinió mundial — incloent en primer 
terme l'asiática i l'africana — encara está agitada per l'escomesa de la Xina comunista. 

Potser no és peí Tibet mateix, sino peí que representa haver trencat el conveni entre 
l'India i la Xina sobre el Tibet, firmat el 28 d'abril del 1954. Fou el primer protocol on, 
al preámbul, es feren constar els cinc principis de Bandung: respecte recíproc de la integri-
tat territorial i de la sobirania; pacte mutu de no-agressió; de no interferencia en els afers 
interiors de cap país; igualtat i benefici mutu en els tractes i pactes, i finalment, promesa 
de coexistencia pacífica. 

Després de la invasió i de la fúgida espectacular del Dalai Lama, els ve'ins de Xina 
s'esveren. No li havien vist les urpes a Corea del Nord. ¿De qué pot servir el Tibet ais 
xinesos si no és per a amenacar l'India, Birmánia, Nepal, Bhutan, etc.? Car és improbable 
que el Tibet, per si mateix, pugui encabir l'excés de població, malgrat l'extensión de 
1.200,000 Km.2 per 1.300,000 habitants (cens del 1953). Comptant els residents en pa'isos 
ve'ins, especialment els tibetans de la provincia xinesa de Szchwan, son uns 3.000,000. 

De cada cinc homes, un és frare budista. Per raons d'economia, diversos germans es 
poden casar amb una mateixa dona. És un cas de poliandria. Per cert que a Lhasa hi hagué 
una manifestació nombrosa de dones contra l'ocupacíó xinesa. 

El comerc, escás, ven a l'India i a Xina fustes, herbes, muse, sal, bórax, banyes. Com
pra teixíts, sucre, vaixella, tabac. La moneda és el stwg. Una rupia val una mitjana de 
quatre sangs. 

Quan Tarragona fou destruida peí musulmá Tarik, al 713, els guerrers tibetans arri-
baven a les planúries del que després fou Pekín (fundat l'any 1264, quan Jaume el Con
queridor aparellava l'estol per redimir el Sant Sepulcre). El Tibet, com Xina, fou dominat 
pels Mongols. Kublai Khan, nét de Gengiskhan, es convertí al lamaisme (budisme tibetá) 
i funda l'abadía de Sakhia i fou Tabat pontífex de tots els budistes de TImperi Mongol i 
rei del Tibet. L'any 1718, quatre anys després que Barcelona caigués davant l'exércit fran-
cés-castellá de Felip V, el Tibet fou conquistat pels manchús, amos ja de Xina. 

El Tibet, teocrátic, defensat per la propia pobresa i les muntanyes, sempre fou inde-
pendent de fet, per bé que retes vassallatge nominal ais amos de Xina. El mateix hauria 
passat ara amb els comunistes, pero aquests han decidit acabar amb l'autonomia del Tibet, 
malgrat haver-la reconegut en múltiples tractats. Han fomentat dissensions entre el Dalai 
Lama i el Panchem Lama, que és una mena de regent espiritual per ais casos freqüents en 
qué el Dalai (encarnació de Buda) és encara infant. Una vegada mes es compleix la bíblica 
sentencia que «poblé dividit contra si mateix será destruit». 

Ara, en nom del progrés i de l'alliberació nacional imposada pels invasors. 
De Lenín son aqüestes paraules: «Si una nació qualsevol és dominada per la forca 

dintre deis límits de determinat Estat i si la nació, contra el seu desig manifest. . . no obté 
el dret de determinar la forma del seu mode de viure per votació lliure i completament 
lliure de la presencia de tropes de l'estat mes fort. . . aleshores és un cas d'anexió.» 

Precisament: Tibet, Hongria, Catalunya.. . 

Informado diversa 
* El setmanari dominical The Observer de 
Londres acaba de publicar un llarg article 
signat per Sebastian Hoffner que la premsa 
de Madrid ha cuitat a comentar amb gran 
simpatía, tenint en compte que els conceptes 
emesos per l'articulista i acollíts a les pagines 
duna publicació que mes aviat es decantava 
cap a la crítica del régim actual espanyol, 
afavoreixen la tesi que han sustentat fins ara 
els franquístes sobre els motius de l'aíxeca-
ment contra el régim república. Mr. Haffner, 
pero, incorre en diversos errors que fan 
menys imparcial el seu assaig historie. Un 
d'ells en parlar de la mort del general Mola. 
L'accident no es produí al comencament de 
la rebcl-lió sino ais nou mesos de l'aixeca-
ment ¡ quan ja en feía sis que la junta de 
generáis reunida a Burgos havia concedit al 
general Franco el comanament suprem de les 
operacions; i aixó, amb el vot del mateix ge
neral Mola. De major importancia és encara 
Terror comes en tractar de Tafusellament del 
general Goded. Aquest fou detingut a Barce
lona quan tractava de posar-se al front de la 
rebel-lió a Catalunya. Goded, a l'igual que uns 
190 caps i oficiáis que s'aixecaren contra la 
República, comparegué davant un consell de 
guerra sumaríssim, pero amb totes les garan
des processals. Fou condemnat a mort i afu-
sellat, no per un grup d'anarquistes, sino per 
un escamot militar. I cal afegir que quan la 
Gestapo lliurá ais franquístes el president 
Companys i aquest fou condemnat a mort, el 
fill del general Goded, estimant que el qui 
fou president de la Generalitat havia fet 
pressió sobre els components del consell de 
guerra perqué condemnessin el seu pare a la 
darrera pena, s'oferí a formar part de l'es-
camot que anava a afusellar el senyor Com
panys, oferiment que no fou acceptat per les 
autorítats militars franquístes.' 

* Dom Justo Pérez de Urbel, abat de la co-
munitat benedictina constituida al Valle de 
los Caídos, ha dedicat a aqueix monument 
diversos articles que han estat publicats al 
diari falangista Unidad. En un d'ells, el citat 
historiador i conseller de Falange diu el se-
güent: "Escogido el sitio, se compraron los 
terrenos, que habían sido anteriormente un 
coto de caza, y las obras comenzaron con ra
pidez. A los pocos días llegaba el general 
Franco para disparar el primer barreno sim
bólico. En los primeros tiempos trabajaron 
muchos presos de guerra redimiendo sus pe
nas con el trabajo. Pronto se vio que este sis
tema era más útil para los trabajadores que 
para la obra, y hubo que abandonarlo." És a 
dir que si aquest sistema hagués donat resul-
tat per a Tobra mes que per ais treballadors, 
els presos haurien seguit treballant com es-
claus fins acabar el monument aixecat a la 
memoria deis seus vencedors. 

* L'Assemblea General Ordinaria de la De
partamental del Sena d'Esquerra Republicana 
de Catalunya, celebrada el dia 19 d'abril 
d'enguany, va aprovar, unánimament, la se-
güent moció: «En virtut del dret de petició 
reconegut ais ciutadans catalans per TEsta-
tut Interior de Catalunya, els reunits dema-
nen respectuosament ais senyors Diputats 
del nostre Parlament que considerin amb 
l'atenció merescuda l'actitud recentment feta 
palesa per tots els organismes no anti-cons-
titucionalistes de Tlnterior perqué una vega

da acabat el mandat presidencial de Tactual 
President de la Generalitat de Catalunya, es 
procedeixi a la designació d'una persona que 
peí seu seny i el seu prestigi pugui aglutinar, 
si no totes, almenys la major part possible 
de bones voluntats i que faci recobrar a la 
primera Institució exiliada, aquell respecte 
i simpatía de la qual gaudia fins fa un 
temps. Creiem que els senyors Diputats com-
prendran perfectament la importancia que 
té Topinió de Tlnterior en ratificar implíci-
tament la seva adhesió a les Institucions 

exíliades, la qual implica en el cas present 
unes majors obligacions per part deis Dipu
tats catalans, de la resolució de les quals de-
pendrá — sense cap mena de dubte — la vida 
o Textinció de les nostres Institucions. Estem 
convencuts que els senyors Diputats prefe
rirán unes Institucions ben representatives i 
que actu'in de cara al país endogallat, a una 
posició privilegiada per consideracions de 
sentiments o de grup.» 

* En ocasió del nonagéssim aniversari de 
Tactual pesident de la Real Academia Espa
ñola, don Ramón Menéndez Pidal, Talcalde 
de Bilbao, don Joaquín de Zugazagoítía 
(darrerament ha estat destituit) adrecá un 
telegrama de felicitació díent-li, entre altres 
coses, que "no podemos olvidar en esta región 
lo que han servido sus fundamentales traba
jos para tener idea exacta de lo que repre
senta y vale la unidad española". A aquests 
conceptes Menéndez Pidal ha respost, de puny 
i lletra, que agraia la felicitació "y en espe
cial su recuerdo de la España una y varia". 
Ha estat comentat el fet que a la preocupado 
del base botifler per afirmar la unitat d'Es-
panya, hagi respost Menéndez Pidal amb la 
preocupado de subratllar la seva varietat. 

ANÍS * " \M QUALITAT 

DESTIL1AT PER ASTURIANA, S. A. 
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