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nova esperanza 
TTAN transcorregut gairebé vint-i-
* • dos anys d'encá que les tropes 
espanyoles, rifenyes, alemanyes i ita
lianos van ocupar Catalunya i que una 
gran massa de combatents de la Re
pública i de la població civil va co
mentar un deis éxodes mes extraordi-
naris de la historia moderna. 

Gairebé fa un quart de segle des 
de. la iniciado de la sublevació mili
tar, recolzada per totes les forces re
trogrades de la Península i generosa-
rnent nodrida pels régims de Hitler i 
Mussolini, i encara que hem anat po-
sant anys i molts han desaparegut per 
sempre, no arribem a teñir una noció 
exacta del llarg temps transcorregut. 

¿Quin és el fenomen que ens ha 
permés de veure passar els anys com 
una exhalació? ¿Quin és el miracle 
que ens fa parlar de vint o vint-i-cinc 
anys enrera com si fos ahir mateix que 
bagues ocorregut la catástrofe que va 
sotmetre la nostra Patria ais bárbars 
de ponent? Es evident que alió que 
ens ha sostingut tan de temps és la 
nostra fe immutable, la nostra espe-
ranca indestructible que un dia será 
restablerta la dignitat humana a casa 
nostra; que no és possible que les te-
nebres que cobreixen Catalunya durin 
per sempre i que el nostre poblé tra
bará tard o dliora el cami de la seva 
llíbertat definitiva. 

A mida que ha anat transcorrent 
el nostre exili slian anat produint de
termináis fets que han estat com fi-
tes que obrien nous horitzons. Fins 
ara, malauradament, cada fita ha es
tat una nova decepció, pero també 
cada decepció s'ha convertit en un 
nou estímul per a seguir esperant. 

La primera vegada que va ésser 
posat a prava el nostre poder de re
cuperado moral fou amb motiu de la 
segona guerra mondial, quan la des-
feta de Franca. Erem pocs aquells qui 
abans de l'ofensiva nazi del maig del 
1940 no créiem sincerament en la vic
toria deis aliats i que aquella victoria 
havia de representar automátícament 
l'ensuldada del régim de Franco. El 
cop va ésser terrible perqué véiem 
esfumar-se alió que havia estat la nos
tra mes cara esperanca. 

L'entrada deis Estats Units a la 
guerra i la resistencia d'Anglaterra van 

A CABEM de llegir Feditorial del darrer número de Pont Blau, la magnífica 
Á\ revista literaria que tan encertadament dirigeix Vicenc Riera Llorca, i no 

•* •*• volem deixar de recollir el comentan que fa sobre un deis temes que mes 
recéis ha creat entre els catalans de Fexili i els de Finterior. 

Nosaltres creiem que tant els que resideixen a Catalunya com els catalans 
expatriats, tots tenim dret, i no solament el dret sino Fobhgació, docupar-nos 
activament del futur de la nostra jxjtria, i cadascú ho ha de fer dacord amb 
les seves possibilitats. Les limitacions que imposa la repressió cruel de FEstat 
policíac a Finterior, no permeten manifestacions extemes i les actívitats polítiques 
están confinades a la clandestinitat. A Fexili la situado és diferent, especial-
ment ais paisos com Méxic on graudim dabsoluta llíbertat dassociació i 
dexpressió. 

Dos climes tan diferents creen lógicament estats dánim diversos. Des de 
fora de Catalunya no podem demanar ais de dins que posin en perill la seva 
vida o la seva llíbertat mentre nosaltres ho ohseroem com espectadors. Hem de 
deixar necessáriament que ells facin alio que puguin i quan puguin i des de 
Fexili hem de donar-los tot el suport material i moral que estigui al nostre abast. 
Ara bé, al nostre entendre, aixó no vol dir que des del món lliure haguem de 
seguir la mateixa política de prudencia i de moderado, que no estaría justificada 
i podría ésser mal interpretada. 

La nostra missiá és una altra. Ais de fora ens incumbeix divulgar el fet 
nacional de Catalunya, amb chredat, sensc eufemismes ni preteses habilitats 
polítiques. 

Finalment només volem afirmar una cosa. En la Catalunya de cierna caldrá 
que hi siguem tots, els de dins i els de fora, sense mes discriminació que la de 
la conducta de cadascú, i Fuñica exclusivitat que caldrá exigir será la del sen-
timent nacional. 

refermar altre cop les nostres il-lu-
sions per a un final favorable de la 
conflagrado amb el restabliment de 
la democracia a tot Europa, i per 
tant, també a l'altre costat deis Piri-
neus. El desembarc a Normandia i 
posteriorment la reconquesta de Fran
ca ens féien veure molt a la vora la 
realització del nostre somni. Pero una 
vegada mes la decepció va ésser ter
rible i la llíbertat es va girar d'es-
quena. 

Sacaba la guerra i semblava que 
les nostres possibilitats s'allunyaven 
indefinidament. De cop i volta ens 
va semblar que tot no estava perdut 
encara. L'Organització de les Nacíons 
Unides s'estrenava a San Francisco i 
aprovava uns principis que vam llegir 
embadalits. El cor se'ns eixamplava 
pensant que un cop la nova Societat 
de Nacíons poses a la práctica els seus 
principis i els fes complir arreu del 
món la nostra causa estava guanyada, 
sense violencia, per vía jurídica, amb 
la implantacíó de noves normes de 
Dret Internacional. Pero no t r i g a 
gaire a caure'ns l'ánima ais peus una 
altra vegada. L'Organisme que defen
sa els drets de l'Home, la llíbertat de 
pensament, dexpressió, rautodetermi-

nació deis pobles i el respecte a tots 
els idiomes, religions i races, accepta-
va en el seu si lTíspanya de Franco, 
amb tots els honors. Aquesta vegada 
sí que ens pensávem que ja no ens 
referíem i que renunciaríem definiti-
vament a tots els somnis. 

Sembla, malgrat tot, que la nostra 
capacitat de recuperado és superior a 
alió que nosaltres mateixos ens pen-
sem, i després de tantes sotragades i 
i dTiaver estat maltractats per tothom, 
encara no ens donem per vencuts i 
tornem a estar esperancats, tant o mes 
que mai. 

Aquesta vegada és un fet polític 
aparentment local pero que indubta-
blement ha de teñir una transcendén-
da internacional. I, l'expectació no 
és solament nostra, sino també de 
pa'ísos mes importants que el nostre. 
Aquesta nova claror d'alba en el nos
tre llarg peregrinar d'exiliats és l'elec-
ció d'un nou President ais E s t a t s 
Units: John F. Kennedy, demócrata, i 
hereu del pensament de Franklin D. 
Roosevelt. 

¿Haurá acabat, per fi, la nostra llar-
ga serie de decepcions? 

AKTUR COSTA 
Ciutat de Méxic. 



V E U C A T A L A N A 

L'ACCIO INTERNACIONAL DEL C.N.C. 

A la Comissió de Drets Humans de 
les Naeions Unides: 

Una de les naeions mes interessa-
des en el projecte de reglamentado 
internacional del dret d'autodetermi-
nació és la nació catalana. 

El poblé cátala fa dos segles i mig 
que viu sotmés al domini absolut de 
l'Estat centralista espanyol. Al Uarg 
de la seva historia, el poblé cátala ha 
patit nombroses repressions sagnants 
i ha vist caure sota el piquet d'exe-
cució de les forces armades espanyo-
les un nombre considerable de dignís-
sims ciutadans acusats del delicie 
desser bons patriotes catalans i de-
mócrates exemplars. 

Tots els intents fets per aconseguir 
el reconeixement de la personalitat 
nacional catalana i del seu dret a l'au-
todeterminació, slian trobat amb la 
negativa sistemática del governants 
monárquics i republicans espanyols. 

Durant la monarquia d'Alfons XHIé, 
l'any 1919, la Mancomunitat de Ca
talunya va convocar una Assemblea 
de Municipis catalans per a sotmetre 
3 la seva aprovació un projecte d'Es-
tatut d'Autonomía que era la mínima 
expressió de la voluntat catalana i que 
contenia les mes insignificants reivin-
dicacions nacionals del nostre poblé. 
Els acords d'aquella Assemblea Muni
cipal foren totalment favorables al 
projecte i deis 1,082 Ajuntaments ca
talans només 30 van deixar de mani
festar la seva adhesió. A desgrat d'a-
quest resultat, el régim monárquic es
panyol va rebutjar aquell Estatuí i 
després d'un període d'agitació políti
ca, fou implantada a tot el territori de 
rEstat espanyol la Dictadura del Ge
neral Miguel Primo de Rivera (13 de 
setembre del 1923), especialment esta-
blerta contra Catalunya i els catalans. 
Immediatament, fou prohibida l'en-
senyanca de la llengua catalana a tots 
els centres docents de Catalunya i al 
cap de pocs mesos era dissolta la 
Mancomunitat, tornant el territori cá
tala a la divisió provincial espanyola 
i centralista. 

Enderrocada la monarquia borbó
nica, com a conseqüéncia de les elec-
cions municipals del 12 d'abril del 
1931, i impossibilitada la subsistencia 
de la República Catalana, proclamada 
per l'Honorable Ciutadá Francesc 
Maciá, que tenia la intenció de pro-
moure una estructura confederal pe
ninsular, lliurement pactada, es van 
establir des de Madrid i peí govern 
provisional de la República Espanyo
la, les normes per les quals Catalunya 
expressaria en un plebiscit quina era 

la seva voluntat autonómica. El cens 
de votants de la Catalunya del 1931 
era de 792.587; van votar el projech-
d'Estatut elaborat per la Diputado 
Provisional de Catalunya, t o t s els 
Ajuntaments catalans i un total de 
ciutadans de 592.691; 3.276 van votar 
en contra i 1.105 van votar en blanc. 
A desgrat d'aquest resultat, el projec
te d'Estatut cátala fou deixat de ban
da per les Corts Constituents espanyo-
les, es va aprovar un Estatut d'Auto-
nomia que no recollia gairebé res de 
la voluntat catalana, tan clarament 
expressada, i fou imposat sense tornar 
a consultar el nostre poblé que havia 
elaborat i votat el seu Estatut seguint 
al peu de la lletra les disposicions dic-
tades peí propi govern provisional de 
la República Espanyola. I la segona 
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República va tomar a ésser ctntnlfa 
ta i el régim autonómic cátala sem-
pre estigué a mercé <) insta* 
forastera. El 1934, fou Mispcv. L G< 
neralitat d<- Ct.dunya, oru., 
presentatiu del régim autónoma-, I 
l'aixecament monárquico-militar, nafa 
lainvasíó del territori c.it. ...h.ir 
arnb aquella autont mia ¡ te no 
període de repressió que va culminar 
amb el segrestameiit, en terres france
ses, i l'afusellameut a Barcelona del 
President de Catalunya, l'Honorable 
Ciutadá Lluis Companys i Jover, el 
dia 15 d'octubre del 1940. 

Les doloroses experiéncies del po-
bles cátala durant la Monarquía i 
durant la República espanyol, i i 
poca contemporánia, fan que el Con-
sell Nadonal Cátala declari davant la 
Comissió de Drets Humans de les 
Nadons Unides: 

1) Que s'adhereix a l'article primer 
i accepta bona part de i'artieulat ge
neral del Projede de COBVmJ Inter
nacional sobre el Dret d'Antodetermi-
nació de Pobles y Nadons posat a 
informació pública: 2) Que tenint en 
consideració les própies experiéndes 
viscudes, siguin fetes les següents es-
menes a l'esmentat Projecte per a una 
millor garantía del respecte degut a 
la voluntat de les naeions i pobles 
afectats peí Conveni: 

a) Els problemes nacionalitaris i 
colonials no serán consideráis com a 
simples problemes d'ordre interior de 
l'Estat que avui dia els representa, 
sino que serán posats, tots, sense ex-
cepció, sota l'arbitratge de les Na
eions Unides a través de la Comissió 
de Drets Humans; b) Després d'escol-
tades les veus de les parts interessades 
en cada conflide, s'organitzaran unes 
eleccions constituents o un plebiscit 
sota el control exclusiu de les Naeions 
Unides i sense la mes mínima inter-
venció de l'Estat que s'atribueix la 
representació deis pobles i naeions 
que reivindiquen el seu dret d'auto-
dderminació; c) El resultat de les 
eleccions o plebisdt será proclamat 
per les Naeions Unides i la propia 
ONU vetllará peí respecte a la perso
nalitat nacional i a la voluntat popu
lar, lliurement expressada, garantit-
zant l'exercici del dret a establir el 
propi régim interior i les relacions 
amb els altres pobles véins, continen-
tals o mundials, a base de l'absoluta 
igualtat de condicions per a qualsevol 
mena de pacte. 

CONSELL NACIONAL CÁTALA 
MlQUEL F E R H E H , 

Secretan general 
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C A T A L U N Y A A L ' H O R A A C T U A L 

SEMBLA ésser que l'hora actual és 
greu. Deixem de banda l'opinió 

personal de cadascú de nosaltres i 
atenem-nos exclusivament al sentir de 
l'opinió mundial. La guerra es mes 
que possible; és menys que segura; és 
probable. Sovint és una espuma la 
que encén el foc. 

La denominada coexistencia, procla
mada i defensada pels dos grans, no 
exclou la lluita que se'n diu pacífica 
en els camps ideológic, económic, so
cial o polític; i posades les coses en 
aquest terreny, amb plena potencia 
bélica en els dos pols en qué está di-
vidit el món, passar de la pau a la 
guerra no es gens difícil. Els incidents, 
provócate o no, s'están multiplicant de 
manera esfereidora. El clássic concep-
te d'agvessió ha canviat; i d'agressions 
se'n cometen cada dia. La guerra pot 
arribar en el moment en qué un deis 
grans la cregui oportuna. 

¿Quina és la posició de Catalunya 
enfront del problema? ¿Seguirá, com 
fins ara, dormida, la qual cosa implica 
renunciar al lliure albir i no actuar 
per compte propi en una hora tan 
greu, de tanta transcendencia com és 
Tactual, en la qual es debaten, no ja 
l'hegemonia de dos o tres o quatre 
deis grans, que aixó no tindria massa 
importancia, ja que l'hegemonia no 
sempre descansa en valors superiors 
i és mes aviat aleatoria que justifica
da, sino que es debat el futur de tots 
els pobles en l'ordre moral i cultural? 
¿Qué ha de fer Catalunya si ve la 
guerra? ¿No és aquest el moment que 
Catalunya assenti uns nous principis 
de vida procurant integrar-se al món 
internacional o bé continuará engan-
xada al destí de l'Espanya tronada i 
caduca? ¿Seguirán els catalans eter-
nament plantats en la cruilla, sense 
decidir-se, com l'ase de Buridan? 

Es evident que les grans catástrofes, 
en saccejar les estructures del món, 
especialment les polítiques, mes ful
minante i ostensibles, creen circums-
táncies históriques propicies per a so
lucionar problemes normalment inso-
lubles pero que el fenomen de la sub-
versió de valors, com és en el nostre 
cas la guerra, els fa realitzables. Pen-
sem, només dins l'ordre internacional 
que ens ocupa, en l'alliberament d'Ir-
landa i de les nacions que formaven 
rimperi Austro-Húngar l'any 1918, 
aprofitant la commoció de la Primera 
Guerra Mundial, i en el brollador de 
Nacions-Estats a 1'Africa, com a con-
seqüéncia ineludible de la Segona. 

Catalunya, nació irredempta, discon
forme amb la situado política de sot-
missió a un poder alié, menyspreada, 
explotada i dominada per Espanya, 

no pot permanéixer indiferent ni quie
ta en aqüestes hores que viu la hu-
manitat; hores que obliguen a deci
dir-se a cercar la solució possible al 
seu problema nacional amb promisso-
ra esperanza de poder-lo resoldre. 

He dit repetidament, i contrária-
ment al parer ben extés, que el pro
blema de Catalunya es resoldrá, úni-
cament, per via internacional. Cata
lunya ha tingut avinenteses favorables 
per al seu alliberament; pero el mite 
de l'espanyolisme llia dominada, com 
l'han dominada, de fet, les tropes i la 
policía espanyoles, i, encara, uns de-
mócrates (?) espanyols que no li re-
coneixen el dret d'autodeterminació. 

Si Catalunya ha presentat ais Orga-
nismes Internacional les seves quei-
xes contra Espanya, si ha presentat 
docurnents denunciant transgressions 
d'Espanya, que l'afecten, ais acords de 
les Nacions Unides, a la Comissió de 
Drets Humans i a l'Organització del 
Treball demanant que sigui nomena-
da una comissió d'enquesta per tal 
de comprovar les denuncies; si Cata
lunya ha presentat en múltiples oca-
sions memorials de greuges contra Es
panya usant els mitjans que li permet 
la legalitat espanyola a la qual está 
supeditada; si tot ha estat inútil, Ca
talunya no pot deixar de formar al 
costat de les Unitats afins del món en 
lluita si, malauradament, ve la guerra 
en la qual, vulgui o no vulgui, li será 
forcós entrar. 

No es tracta de lucrar amb la des
gracia; no es tracta d'endevinar quí 
será el vencedor i esperar, ajudant-Io, 
que ens resolgui els nostres proble
mes. Es tracta del deure moral de 
participar en el dolor de la humani-
tat; es tracta de fer prevaler la Justi
cia humana; es tracta d'adoptar l'ac-
titud propia de la personalitat de 
Catalunya en vistes a les finalitats de 
la lluita. 

Es evident que Catalunya i Espa
nya no s'entenen. Es evident que els 
ideáis i els interessos son i serán con-
traposats. Tinguem present que l'Es
panya actual será beligerant i fóra 
llastimós que els catalans, que, oficial-
ment, son espanyols, fessin de sipais 
o de carn de cañó i fossin obligats a 
formar part de les forces que defen-
sarien els interessos que no son els 
seus. Es mes que probable que Cata
lunya i Espanya es trobin en bándols 
contraris de la barricada. Amb Es
panya o sense Espanya, Catalunya ha 
de fer la seva via. 

No tornem a subestimar i desapro-
fitar unes oportunitats que se'ns pre-
sentin. Els catalans han d'anar a de-
fensar el que ells vulguin, el que ells 

estimin. Es possible que Catalunya 
trobi aleshores el que en justicia es 
mereíx, el que no ha trobat per ara 
en l'órbita del Dret Internacional i 
en els organismes de justicia interna
cional, impotents per motius que no 
és aquest el moment d'escatir. I si 
existeixen forces superiors que entor-
peixen la Justicia, si el Dret Interna
cional no té l'eficácia que tots vol-
dríem, malgrat l'evident bona fe deis 
organismes oficiáis encarregats de pro
mulgarlo i d'imposar-lo, Catalunya ha 
de persistir en el camí iniciat perqué 
está convencuda que té la rao i que 
li será reconeguda un dia o altre. 

Catalunya, assenyada i pacífica, 
prefereix un arranjament entre homes 
de bona voluntat; pero obligada a la 
guerra, s'ha de situar en el bándol on 
trobi la manera d'assolir la seva lli-
bertat; és a dir, on sigui el seu deure, 
on li plagui, on li convingui. 

Es, dones, aquest el moment precís 
per a meditar serenament, encara, so
bre un fenomen en el qual li será for
cós d'intervenir. Cal que no agafi els 
catalans desprevinguts, com ha vingut 
succeint. Cal conéixer l'opinió de la 
nostra gent, de les seleccions, de la 
massa; saber on som i qué farem. Es 
forcós que Catalunya tingui una doc
trina i una orientació polítiques a 
l'hora de la tria, si s'hi veu forcada, 
que la sitia en el bloc mes afí; blocs 
que avui son uns i demá serán uns al-
rres. L'important és que Catalunya 
pensi i actu'i per compte propi. Cal 
que els catalans siguin informáis i for
máis; que aquells a qui correspon opi
nar opinin i els que hagin de dirigir 
comencin a senyalar doctrina i acció. 
Cal situar-se; no es pot confiar en la 
providencia; no s'ha d'esperar l'home 
providencial; ja hem vist els resultáis 
que ha donat a casa nostra el Capdill 
espanyol, redemptor d'Espanya. Tam-
poc no és lícit de viure amb l'angúnia 
constant del que passará demá, per. 
important que sigui el que ens arribi 
de la vida internacional (escrivim 
aquest article l'endemá de les elec-
cions presidencials deis Estats Units 
d'América). 

Es urgent que els catalans vagin 
pensant que no és conecte donar la 
culpa ais altres deis mals que els arri
ben i sofreixen. 

Al poblé cátala correspon de deci
dir sobre el seu futur. 

Les hores actuáis son greus. Si les 
guerres son sempre repugnants i con-
demnables, almcnys que els ideáis 
pcls quals es lluita no ho siguin. 

ANTONI PEYRI. 

Ciutat de Méxic. 
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DOCUMENTS DE ¿'INTERIOR DE CATALUNYA 

i 2 
HOMENATGE A MANUEL CARRASCO DEFENSA DE L'IDIOMA CÁTALA 

I FORMIGUERA 

/^IRCULA per tot Catalunya un full clandestí d'home-
^ - / natge a Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat peí 
franquisme, a Burgos, el 9 d'abril del 1938, després de 
segrestar-lo del vaixell que el portava del País Base a 
Catalunya, en funcions de Representant o Ambaixador ex-
traordinari de la Generah'tat prop del Govern d'Euzkadi. 

Després de fer un breu resum del pensament polític del 
que fou un deis máxims dirigents de la democracia cristiana 
nacional catalana, el full clandestí diu: 

"La seva vida: en el nostre Carrasco i Formiguera, pio-
ner de la democracia d'inspiració cristiana a Catalunya, pre
cursor de la Resistencia Europea, l'amor a Catalunya i 
l'amor a la Llibertat es fonien en un sol ideal. 

La voluntat patriótica de Manuel Carrasco era com 
una roca de granit; el seu cor era per a Catalunya com 
una formal crepitant. Per aixó, tota la seva actuado polí
tica, tant com per un pensament idealista, estava dirigida 
per un abrandament de la fe, per una vera motivado mis-
sional. Vers allí on creía que el portava el deure, allí era 
Carrasco, vianant impertorbable, indiferent al risc, insen
sible al perill. 

La seva mort: la seva mort és un clam precursor contra 
el totalitarisme i una contribució tangible a l'esperanca 
d'un esdevenidor lliure i democrátic per a la nostra Patria. 

Les noves generacions saben que la seva mort, digna i 
entera com la seva vida, és una llavor flaneada al sole de 
l'esdevenidor de Catalunya; llavor escollida, fecunda, des
tinada a desplegar-se llargament en esplets d'exemplaritat 
i de rememorado. 

Els autors d'aquesta mort han de saber, que l'acta veri-
table de defunció será gravada en el monument, la primera 
pedra del qual ha posat ja Catalunya en l'indret on tots els 
catalans, sense distinció, han vingut a retre a Carrasco-
Formiguera l'homenatge imperible de la Patria i de la 
Civilització. 

La vigilia de la seva mort, escriu: «No m'espanta aques
ta mort. Cree que és l'acabament digne de la meva vida 
i la prefereixo, així, a qualsevol altra». 

A Burgos, com en gran part d'Europa, onejava en aquell 
moment la svástica. 

Fidels al seu testimoniatge: Hem proclamat i encarnat 
sempre el seu ideal, en plena tragedia de Catalunya. Rea
firmen! novament la riostra confianca en l'esdevenidor duna 
Catalunya lliure i democrática, fidel a l'esperit federalista 
i a la seva vocació europea. I acollim l'exigéncia de la jo-
ventut que diu: 

NO a qualsevol política d'abandonament vers el régim 
totalitari opressor del nostre poblé. 

NO a qualsevol mística totalitaria del líder o del Partit 
Unic. 

NO a l'explotació de l'home per lliome i a l'economia 
del profit. 

NO al retorn a l'escena política deis homes que perde-
ren el cap en moments decisius de la nostra historia». 

I caben amb aquesta crida: 
«Ens adrecem a tots els catalans que vulguin unir-se 

per tal de realitzar en comú aquesta gran tasca de justicia 
social i de recobrament de la nostra Patria». 

HA estat editar, clandestinament, i ha tingut una gran 
difusió, un petit fascicle de 14 pagines amb un treball 

d'Enric Prat de la Riba sobre La llengua, el text integre 
del qual donem a continuado: 

«Pregunta.—Quina és la llengua deis catalans? 
Resposta.—El cátala, idioma illustrat per grans escrip-

tors segles enrera i avui, 
P. Es cert que alguns han motejat el cátala de dialecte? 
R. Sí, uns per ignorancia, d'altres per odi, i la majoria 

per totes dues coses albora. 
P. Pero no addueixen cap rao per justificar-ho? 
R. De rao, cap; només fan afirmacions ridícules que 

s'esvaneixen d'un buf. Per exemple, n'hi ha que motegen el 
cátala de dialecte perqué el consideren una corrupció del 
castellá. 

P. I qué ens ensenyen la filología i la historia sobre 
aquest punt? 

R. Que el cátala és una de les llengües que resultaren 
de la diversificado del llatí parlat a les diferents provín-
cies de l'Imperi roma: és, per tant, germá del provencal, del 
francés, de l'italiá, del castellá, del portugués; nasqué i es 
desenrotllá parallelament a ells, i ádhuc en alguns aspectes 
els passá davant: per exemple, fou la primera llengua ro
mánica usada en la ciencia filosófica. 

P. I els que diuen que el cátala és un dialecte perqué 
no és la llengua oficial de Catalunya, diuen res que slio 
valgui? 

R. No, perqué no és la no-oficialitat co que lleva ais 
parlars la categoría d'idioma; si s'aplica aquest criteri al 
castellá, per exemple, resultaría que és idioma a Espanya 
i dialecte a Filipines, on ja no és la llengua oficial. 

P. No diuen els castellans que el cátala és una llengua 
dura a l'orella i pobra? 

R. Sí, i a forca de repetir-ho, ho han fet creure a una 
part de catalans que s'han deixai seduir peí prestigi oficial 
del castellá. Pero el valor duna llengua ha de mesurar-se 
no per la seva faramalla, sino per la seva precisió, la seva 
flexibilitat i la seva riquesa de matisos. I quins escriptors 
voleu mes musicals i mes rics d'estil que Ramón Llull en 
la prosa i En Verdaguer en els seus cants? 

P. Pero és que realment hi ha llengües mes dolces que 
d'altres? 

R. Totes les llengües son dolces i belles per a qui les 
estima. Quan els castellans troben antipátic el cátala, en 
rigor és perqué teñen antipatía ais catalans que el parlen. 

P. Quina conseqüéncia hem de treure d'aixó els ca
talans? 

R. Que hem de parlar amb correcció i polidesa, si vo-
lem que la nostra llengua apareixi agradable i polida: d'una 
persona grollera tot és repulsiu, comengant peí Uenguatge. 

P. Els espanyols que han imposat el castellá a Catalu
nya, donen alguna rao que hagi sedui't molts catalans? 

R. Sí, la de l'avantatge que significaria per a nosaltres 
de canviar el cátala per una llengua que parlen tants o 
quants milions de persones a Espanya i a América. 

P. I és aquesta rao suficient? 
R. No, la utilitat d'una llengua no es mesura peí nom

bre d"homes que la parlen, perqué en aquest cas el xinés 
seria preferible al castellá, sino per la seva acceptació en 
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el comerc universal i en les relacions intemacionals, per 
la bellesa de la seva literatura i la solidesa de les obres 
científiques que s'hi han escrit. 

P. Així, dones, hi ha llengües mes útils per ais catalans 
que el castellá? 

R. I tant: per exemple, el francés, l'anglés i l'alemany. 
Sobretot en ciencia, les obres de qualsevol ram escrites en 
espanyol tothoni sap que son escassíssimes, i, encara, per 
torna, mediocres. 

P. I com han agrait els espanyols l'esforc que els cata
lans han fet, durant tres segles, per escriure en castellá? 

R. Dient-nos que ho fem molt malament i rient-se'n. 
Així, de Bosca, un barceloní que en el segle XVIé escriví 
versos castellans que renovaren la poesia castellana, deia 
Herrera que se li veia que manejava una llengua que li 
era estranya; y en el segle passat Valera deia que mes s'es-
timava llegir Balmes tradu'it al francés que no pas en l'hor-
rible castellá que havia escrit amb tota la bona fe. 

P. Es cert, com han dit alguns, que la llengua catalana 
sois és apta per a la literatura? 

R. No. Fou com ja he dit, la primera llengua neo-llatina 
que s'usá en la ciencia filosófica; té una rica i completa ter
minología jurídica, que la fa adequada per ais estudis del 
Dret; les liéis de mar, acceptades per molts de pobles, 
estaven escrites en cátala; en cátala deliberaren, mentre 
visqueren, les Corts Catalanes: i en cátala es dirigiren en 
les Corts de la Confederació catalano-aragonesa aquell en-
filall de reís illustres, quan la Corona d'Aragó era la pri
mera potencia del Mediterrani. La seva aptesa per a la 
vida política és, dones, innegable; així, en aquests darrers 
anys, només perqué els catalans havien volgut, el cátala 
havia tornat a ésser usat en les corporacions publiques de 
la nostra térra. 

P. I quant a les ciéncies modernes? 

R. Tots els idiomes han manllevat llur terminología 
científica al grec i al Uatí, i, per tant, al grec i al llatí la 
manlleva la llengua catalana. També d'uns quants anys 
encá els savis catalans usen el cátala en llurs escrits, i el 
cátala és la llengua de publicacions i académies científi
ques que han establert sense dificultáis un intercanvi amb 
el món cuite. 

P. Qué deduirem, en resum, de tot aixó? 

R. Que per difondre la nostra llengua cal usar-la en 
tot alió que signifiqui en si difusió: en el comer?, en la 
literatura, en la ciencia, en tota la complexitat de la vida 
privada i pública. Si el que oferim al món en cátala és 
bo, el món ho acceptará en cátala. Lluitem perqué el cá
tala sigui la llengua única dins la nostra térra; fem com 
tots els pobles, que en la independencia i la plenitud de 
la llengua han vist el senyal mes inequívoc de la indepen
dencia i la plenitud de llur esperit nacional; i meditem 
la gran llicó de la nostra historia: que en cátala fórem molt 
i tomarem a ésser alguna cosa, pero en castellá no hem 
estat mai res. 

Els deu manaments de la llengua catalana: I. Estima la 
teva llengua catalana per sobre totes les altres. II. No l'en-
lletgeixis amb flestomies i amb expressions grolleres. III. 
Esforca't a parlar-la i escriure-la bellament, estudiant-ne la 
gramática i el diccionari i llegint-ne els bons autors. IV. 
Sigui la primera llengua que ensenyis ais teus filis. V. Si
gui la llengua en qué preguis a Déu. VI. Sigui la llengua 
en qué escriguis les teves cartes, les teves notes, els teus 
comptes. VIL Sigui la llengua de totes les coses de la teva 
professió, del teu comer?, del teu ofici. VIII. Sigui la llen
gua que facis valer en les teves relacions i en tots els teus 
actes, en privat i en públic. IX. Afavoreix leseóla, el lli-
bre, el diari i el teatre cátala. X. Ten per tot arreu on vagis 

l'orgull de la teva llengua catalana, perqué ella t'acreditará 
d'ésser un home que té una patria propia». 

3 

TRES GRANS PROBLEMES 

CARLOS Santamaría, secretari internacional de lorga-
nització Fax Christi, ha publicat un article sobre la si

tuado política i social del régim franquista a la revista que 
l'organització edita a París. D'aquest article sen ha fet una 
versió en cátala i ha estat editada clandestinament i repar
tida per tot Catalunya. Heus ací uns quants fragments del 
que diu el dirigent d'aquell organisme católic: 

«Des del punt de vista de la justicia social, slia de reco-
néixer que, en determinades regions espanyoles, la concep-
ció gairebé feudal deis grans propietaris, l'estat d'ignorán-
cia, d'incultura, de servitud i de miseria en qué viu una 
bona part del poblé, és encara una realitat trágica. Els 
poderosos están lluny de plantejar-se la qüestió de la re
forma o repartiment de la térra, de l'elevació del nivell de 
la cultura i de la dignitat humana de la gent pobra. Si 
les exigéncies de la justicia i de l'amor en aquest aspecte 
no son realitzades amb una gran generositat, a Espanya 
sonará l'hora en qué una transformació económica i social 
será operada per la forca i aquesta forca no tindrá res 
de cristiá. 

El problema de la forma, unitaria o federalista de l'Es-
tat, continua existint encara i fins i tot s'ha agreujat, per
qué en Tactual situació el país está fortament centralitzat 
i no es reconeix cap personalitat, cap autonomia a les re
gions que 1'han tinguda tradicionalment. Aixó planteja 
també en certes regions greus problemes moráis que ádhuc 
afecten la clerecia. El Papa Joan XXIII ha citat precisa-
ment com una de les causes de malestar actual deis po
bles, la negació deis drets lingüístics i étnics de les minories. 

Les relacions entre l'Església i l'Estat son reglamenta-
des oficialment peí Concordat; pero l'abast sociológic 
d'aquest document no és el mateix que el seu abast jurídic. 
Cal dir que mai el nombre d'anticlericals i d'ateus decla
ráis no havia estat tan gran. Sobretot entre els universi-
taris joves, sen troben molts que fan professió d'incredu-
litat. Els partidaris d'una separació entre l'Església i l'Es
tat em semblen cada vegada mes nombrosos... 

La falta absoluta de Uibertat d'expressió, de premsa, 
d'associació, és evidentment una gran desgracia per a un 
poblé. En no permetre la crítica deis actes del govem, es 
fa prácticament inexistent el control de l'administració pels 
ciutadans. En aqüestes condicions, els grups de pressió son 
terriblement influents mentre les persones de les classes in-
feriors no teñen cap possibilitat efectiva de defensar llurs 
interessos...» 

4 

SOLIDARITAT AMB ELS EMPRESONATS 

U N petit full clandestí ha estat adrecat ais catalans 
demanant uns mots de solidaritat a favor deis empre-

sonats amb motiu de les festes de Cap D'Any. I es de
mana també ais catalans de l'exterior que trametin una 
felicitació a tots els caiguts a través de la muller de Jordi 
Pujol: Marta Ferrussola. Rda. General Mitre, 96. Barcelona: 

«Desitgem un bon Any Nou pie de confianca en la llavor 
del seu gest, a Jordi Pujol i a tots els com ell empresonats 
per la nostra dignitat col-lectiva. Moltes grácies i que comp-
tin amb el record mes viu i la companyia mes fraterna». 
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EL DECRET SOBRE L'ORGANITZACIO DE LA INDUSTRIA COTONERA 

EN el número 21 de Veu Catalana, 
corresponent al 15 de marc del 

1960, dedicávem un comentan al Pía 
de Reorganització de la Industria Tex
til Cotonera projectat l'any anterior 
per un grap d'economistes i indus
triáis, i anunciávem un treball mes 
extens que seria discutit en data pro
pera en un Sessíó de Taula Rodona. 
Les conclusions d'aquesta Sessió eren 
publicades en el número corresponent 
a maig-juny i en el moment d'escriure 
aqüestes ratlles es troba a la imprem-
ta el eonjunt del treball esmentat. 

Ara ens arriba a les mans un de
cret del Govern espanyol de data 6 
d'octubre, com a resultat d'aquell Pía 
presentat l'any passat pels industriáis, 
en el qual, segons es diu, son recollides 
i reglamentades les suggerencies que 
es feien. 

Val la pena d'examinar fins a quin 
punt el govern franquista ha intentat 
de complir amb aquella tasca i com 
ho ha fet. 

En el Pía de reorganització propo-
sat pels industriáis cotoners hi figu-
raven com a punts básics i fonamen-
tals les conclusions següents: 1. Es de-
manava que el preu de la materia 
prima (coto) fos posat al mateix preu 
del mercat internacional i que les 
qualitats a l'abast de la industria es-
tiguessin d'acord amb les necessitats 
deis generes a fabricar. 2. Consíde-
rant que es troba treballant un gros 
percentatge de maquinaria textil anti-
quada, caldria substituir la maquina
ria vella per una de moderna, conser-
vant el eonjunt productiu de la tota-
litat (que es considerava que seria al 
voltant d'unes tres cinquenes parts), 
deixant al lliure albir de cada indus
tria el fer i disposar de les propies 
substitucions. 3. Calia intentar i en-
coratjar la formado de grans concen-
tracions téxtils amb un mínim de deu 
mil pues en filatura i de 150 telers 
en teixits, per tal d'obtenir preus de 
cost mes baixos. 4. Es demanava un 
régim de protecció per a les exporta-
cions, en forma de certes franquícíes, 
retorn d'impostos, etc. i facilitáis de 
crédit i transport. 5. De manera im
plícita es feia la insinuado que els ele-
ments oficiáis tinguessin una interven-
ció mínima en Fexecució del Pía de 
Reorganització i els cabals necessaris 
per a portar-lo a cap es preveía que 
s'aconseguirien pels mitjans normáis 
en qualsevol sistema capitalista, abso-
lutament fora de tota intervenció ofi
cial i fins i tot deis bañes mes o 
menys ofidals o oficiosos. 

Ekaminant el decret que comen-
tem, en alió que pot aplicar-se ais 

punts anteriora, ens cal fer remarcar 
les resolucions decretades que hí fan 
referencia: 

1. No es fa cap mena d'alusió al 
prove'iment de coto, la qual cosa fa 
suposar que seguirán mantenint-se els 
preus de la floca entre un 15 i un 20 
per cent mes alts que els preus inter
nacional i amb l'obligació de consu
mir les qualitats mes aviat inferiora 
del coto espanyol mentre n'hi hagi. 

2. La major part de les disposicions 
del decret son dirtades per a encarri
lar la concessió deis crédits necessa
ris destinats a la substitució de ma
quinaria i fixar les exempcions de 
certs impostos ais que vulguin aco-
Uir-se al decret. En aquests aspectes 
hi trobem una serie de disposicions 
que s'aparten totalment del Pía pro-
posat i que val la pena de comentar: 
A. S'extén la possibilitat d'obtenir cré
dits i divises ais fabricants de maqui
naria textil que amb patents própies o 
forasteres es dediquin a la construcció 
de maquinaria moderna (art. 9); B. Es 
considera com a motiu suficient per a 
obtenir subsidis, crédits i divises la 
incorporado o reforma d'clements 
per a millorar la maquinaria existent 
(apartat B. de l'art. segon i parágraf 
segon de l'art. 8). Aquesta disposidó 
equival a dir el que en el curs deis 30 
o 40 anys s'ha vingut entenent com a 
modernització arreu del món i que 
consistía en incorporar a les maquines 
velles certs elements mecánics que les 
feien quelcom mes eficients. Avui 
aquesta concepió s'ha desterrat en ab-
solut i cap veritable industrial no es 
proposaria de fer-ho ja que técníca-
ment, i, en l'actualitat, és insostenible; 
C. El maneig deis crédits necessaris, 
la seva concessió, volum i condicions 
resten absolutament a mans del .Ban
co de Crédito Industrial (entitat ofi
cial) el qual podrá destinar-hi el per
centatge que anualment li fixi el go
vern, pero de cap manera sobrepas-
sar-lo (art. 6). Es cert que en l'art. 5 
s'estableix que la Fundació Textil Co
tonera proposada en el Pía podrá 
emetre valors amb certes garanties i 
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característiques (renda fixa (?), capa-
citat per a formado de reserves, etc.) 
pero la seva funció principal i taxati-
vament fixada és la de poder donar 
l'aval ais industriáis per ais crédits 
que concedeixi el banc oficial. Els 
crédits serán concedits per un termini 
máxim de deu anys i ja sabem el que 
pot significar, en diversos aspectes, la 
concessió de crédits oficiáis. En l'art. 
8 hi ha una disposidó l'abast de la 
qual no acabem de veure ciar. Diu, 
textualment: En la concesión de los 
créditos que se establece en el art. 3 
de este decreto, tendrán carácter pre
ferente kis empresas que destruyan la 
maquinaria o elementos substituibles, 
paralelamente al montaje de los nue
vos equipos y aquellas que substitu
yan maquinaria más anticuada... Ja 
hem fet esment del que disposa el se
gon parágraf de l'article sobre la mo
dernització. Així, dones, no será con-
dició essenáal la destrucció de maqui
naria i només implicará preferencia? 
¿Qui determinará la maquinaria mes 
antiquada? 

3. L'apartat D de l'art. segon diu 
que podran aspirar ais auxilis i bene-
ficis que fixa el decret, les concentra-
cions d'empreses o installacions que 
s'integrin mitjancant l'agrupament 
deis seus elements productius o co
merciáis. No comprencm la finalitat 
d'aquesta disposidó pero si tenim en 
compte que un deis cores mes destruc
tora de la industria textil és la concen
trado comercial de determinat tipus 
(el trust governat per Muñoz i Cia. 
era d'aquesta mena o almenys tenia 
aquesta base), constitueix una afegi-
tura que no pot fer gens de gracia ais 
veritables fabricants. A continuado, 
en el parágraf darrer de l'art. 3, s'es
tableix que aquelles concentracions 
tindran dret a determinades exemp
cions sempre que es tracti d'installa-
cions amb menys de deu mil pues de 
filatura i de fabriques de teixits amb 
menys de 150 telers. Si no és un lap
sus, no entenem aquesta preferencia 
per les installacions petítes perqué 
es contradiu obertament amb les pro
postes del Pía original. 

4. No es troba en tot el decret cap 
referencia a donar facilitats per a l'ex-
portació de productes téxtils, com si 
ja es dones per descomptat que havia 
de desaparéixer o que no era conve-
nient. Segons una lletra particular 
que acabem de rebre, en el curs del 
primer trimestre del 1960, l'exportació 
de teixits a un sol país —Jordania— ha 
superat els vint milions de pessetes... 
¿I no val la pena d'ajudar l'expor
tació? 
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5. Si els autors del Pía original de 
Reorganització intentaren eludir la in-
tervenció de l'Estat per a portar-lo a 
la práctica, no cree que puguin estar 
gaire satisfets del decret en les seves 
disposicions fináis. Com que els nos-
tres comentaris huurien d'ésser molt 
extensos, ens abstindrem de fer-Ios 
amb amplitud i els deixarem a la con-
sideració de cadascú. Ens limitarem a 
copiar en el seu idioma i estil origi
náis els punts mes sobresortints deis 
articles 12 i 13 del decret. Diuen així: 
Art. 12. Se constituirá en la oficina de 
coordinación y programación de la 
Presidencia del Gobierno una comi
sión integrada por: A) un presidente 
nombrado por la Presidencia del Go
bierno; b) vocales: un representante 
de la Presidencia del Gobierno y de 
cada uno de los ministerios de Ha
cienda, Trabajo, Industria, Comercio, 
Organización Sindical, y un economis

ta del Estado que actuará como secre
tario de la comisión y será nombrado 
por la Presidencia del Gobierno... 
Art. 13. En el Ministerio de Industria 
funcionará una Comisión Gestora in
tegrada por: A) Un presidente nom
brado por el Ministerio de Industria; 
B) un vicepresidente que será el re
presentante del citado Ministerio en la 
comisión a que se refiere el art. an
terior; C) vocales: un representante 
de cada uno de los ministerios de Ha
cienda, Trabajo y Comercio; dos de 
la Organización Sindical, de ellos uno 
por la sección Económica y otro por 
la sección Social del Sindicato Nacio
nal Textil, y uno de la Fundación 
Textil Algodonera; D) un secretario 
gestor que será un funcionario espe
cializado de los Servicios Técnicos del 
Ministerio de Industria; dependiente 
de éste último se constituirá una se
cretaría auxiliar a cuyo efecto se le 

dotará de los elementos necesarios pa
ra su funcionamiento. 

Fixeu-vos que la veu deis autors 
del Pía resta redu'ída a la mínima ex-
pressió dins el bosc burocrátic que 
crea el decret. 

Finalment, l'art. 14 disposa diversos 
terminis perqué la Comissió Gestora 
pugui estudiar els assumptes, passant-
los a la de Coordinació i aquesta els 
passará a la Comissió Delegada d'as-
sumptes económics de la Presidencia 
del Govern, la qual resoldrá en defi
nitiva. 

. . . Els fabricants i economistes que 
consideraven que la reorganització de 
la industria textil cotonera era quel-
com urgent i inajornable.. . poden es
perar ben asseguts. 

JOAN CARRERES I PALET 

Ciutat deM&$S& ds Parii-Sork 

EL LECTOR DIU . 
T TE rebut el vostre simpa tic perió-

dic. I us dic simpátic perqué 

veig que des de fa uns quants núme

ros que és tot un altre. Aquesta Veu 

Catalana fa honor ais que l'escriviu. 

He llegit també els Comentaris al 

problema del Poder, del doctor An-

toni Peyrí, i és molt plaent de veure 

com es tracten amb decisió els pro-

blemes que Catalunya té necessitat de 

resoldre des de fa molts anys. Arri

bar a una unitat de criteri entre tots 

els catalans és tan necessari p"er a l'en-

fortiment de la nostra personalitat na

cional com ho fou la fixació d'unes 

normes ortográfiques per al sosteni-

ment de la propia Uengua.. . 

En bona política cree que la millor 

manera de teñir el Poder és la que el 

doctor Peyrí resumeix a la página 10, 

quan diu: «Es preferible sostenir-lo 

ferm amb el suport d u n a doctrina po

lítica que anar amb contemplacions i 

a l'aventura. El Poder requereix la 

voluntat del qui el detenta i no pas 

deis altres. Quan s'exerceix la volun

tat deis altres no es té el Poder». 

L'experiencia de VEstatut d'Autono

mía del 1932, d'Artur Costa, és una 

página de la historia de Catalunya 

que era molt necessária d e s m u r e tant 

per ais catalans d'avui com pels de 

demá. El temps i el diner esmercat 

han estat molt ben aprofitats amb 

aquest fascicle. Perqué son moltes les 

vegades que he hagut de fer aclari-

ments sobre aquells fets, no solament 

a espanyols i francesos sino també a 

catalans. Quan ens diuen que cal alli-

berar tot Espanya, i, després, cada Re

gió tindrá les seves llibertats, els dic 

que, primerament, Catalunya no és 

una Regió sino una Nació que fou 
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ocupada i sotrn¿^?r>^í¿£^i^rtójdi>-res 

armes i hagué de sucumbir davant la 

traició que ens van fer els governants 

de París. El repartiment d u n a part 

de la Nació catalana entre els dos 

grans i poderosos Estats — Franca i 

Espanya— fou legalitzada peí Tractat 

de París del 1659. Per aixó els cata

lans mai no hem deixat de lluitar per 

les nostres llibertats, tal com haurien 

fet els francesos si els alemanys ha-

guessin continuat ocupant el seu país. 

No solament ens cal lluitar contra el 

franquisme sino deixar Catalunya i 

totes les terres de Uengua catalana, 

avui sotmeses a l'Estat espanyol, en 

condicions de poder refer la nostra 

Nació, d'acord amb la voluntat de ca

talans, valencians i mallorquins. 

Si els espanyols volen canviar el seu 

régim polític ens podem posar d'acord 

per a treballar de conjunt, plantejant 

les coses no pas com les plantegen ells 

sino dient que hem d'alliberar Cata

lunya perqué un cop alliberada Cata

lunya també podrá ésser alliberada 

Espanya. . . 

Tot el que es diu en el treball d'Ar

tur Costa s'ajusta a la veritat, que jo 

recordó molt bé. Jo desitjaria que 

aquest estudi es pogués traduir i es

campar per tot el món. Per la meva 

banda el propagaré tant com podré. 

JAUME GARRÓS 

Tolosa de Llenguadoc. 



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

l i a . C O N F E R E N C I A N A C I O N A L C A T A L A N A 
INFORME DEL CONSELL EXECUTIU DEL C. N. C 

LA Declaració de Princípis i la De
clarado Política aprovades per la 

Primera Conferencia Nacional Cata
lana celebrada a la ciutat de Méxic 
el mes de setembre del 1953, han es-
tat com la Constitució del nostre mo-
viment democrátic de reivindicado 
nacional i han servit de guia al Con
sell Eexecutiu. Les dues Declaracions 
fonamentals del C.N.C. han estat am-
pliament divulgades, en edició espe
cial, per tots el Paisos de Llengua Ca
talana i entre les coHectivitats cata
lanes d'arreu del món. Els cinc apar
táis de la Declaració de Principis i els 
deu de la Declaració Política han es
tat tinguts sempre en compte per a 
tota mena d'activitats del C. E. i de 
les Delegacions del C.N.C. Aquells 
Principis i aquella Declaració han es
tat respectats en tot moment peí Con
sell Executiu i encara son consideráis 
com de plena actualitat per al millor 
servei de la Nació catalana. 

En defensa d'aquells Principis i 
d'aquella Declaració Política, el Con
sell Executiu ha discutit amb els sec-
tors polítics i sodals catalans de for
mado regionalista espanyola o d'extre-
misme infantil; ha discutit també amb 
bons amics que han estat partidaris 
de superar-los abans d'hora; i els han 
defensat davant deis enemics i deis 
adversaris. La Declaració Política i 
la Declaració de Principis no perme-
ten que el C.N.C. recolzi la supervi
vencia de la política catalana del pas-
sat quan parlen de refer la nostra Na
ció i de propugnar la proclamacíó de 
la tercera República Catalana, deixant 
ben entes que cap de les institucions 
provincianes o regionalistes del pas-
sat de Catalunya, poden ésser reivin-
dicades ni considerades com actuáis. 

Alguns consellers elegits en la Pri
mera Conferencia sTian situat al mar-
ge del nostre moviment perqué, en 
realitat, no es sentien plenament iden
tificáis amb aquells Acords i han re-
tornat a posicions que hi están en opo-
sició evident. Tot respectant el cri-
teri deis dissidents, el Consell Exe
cutiu ratifica, una vegada mes, la seva 
plena identificació i fidelitat ais Prin
cipis i Declarado Política que consi
dera convenient no pas de modificar 
sino d'adaptar, amb lleugeres modifi-
cacions, ais moments actuáis i com a 
conseqüencia de l'experiéncia viscuda 
en la seva aplicació durant l'exercici 
que acaba. Les desviacions de dreta 
o d'esquerra no es poden prendre en 
consideració. Que cadascú actui' se-
gons la propia consciencia nacional li 
dicti. El C. E. está convencut que un 

I 

La realització deis Acords de la 
Primera Conferencia Nacional 

del 1953 

dia o altre ens tornarem a trobar peí 
mateix camí amb els antics companys 
de lluita. 

Per a la realització deis acords de 
la Primera Conferencia Nacional Ca
talana, el C. E. ha celebrat reunions 
setmanals, ha convocat assemblees 
d'informació i ha nomenat Comissions 
i Ponents especiáis. Les reunions set
manals del Consell Executiu, amb tots 
els seus acords, son registrados en unes 
350 Actes, signades pels Consellers 
responsables que han assistit a les reu
nions ordináries i extraordínáries i pels 
altres consellers que, d'acord amb el 
Reglament interior, teñen dret a assis-
tir-hi. El conjunt de les Actes fa un 
total de dues mil pagines on son re-
gistrats no solament els problemes del 
moment sino tota la projecció vers el 
futur immediat. Aqüestes Actes están 
a la disposidó de tots els Consellers, 
sense excepció. 

Les assemblees informatives, cele
brados peí Consell Executiu i per al-
gunes de les Delegacions han servit 
per a fer un balans públic de les ac-
tivitats del Consell Nacional Cátala 
i per a canviar impressions sobre l'o-
bra realitzada i 1 obra a realitzar; per 
a recollir propostes i suggeréncies de 
Consellers, Afiliats i Simpatitzants i 
per a desfer falses interpretacions so
bre els Principis i la missió del C.N.C. 
al servei de 1'alliberament deis Paisos 
Catalans sotmesos al régim dictatorial 
espanyol d'avui i de cara a la integra
do de totes les terres catalanes per a 
refer la nostra Nació. 

Les pretencions deis republicans i 
socialistes espanyols respecte de Cata
lunya, considerant-la, encara, com un 
país dependent d'Espanya i sotmés a 
llur voluntat han obligat al Consell 
Executiu a protestar-ne públicament 
en documents adrecats ais que es ti
tulen representants de les institucions 
republicanes trasplantades a l'exili. I 
s'ha pogut comprovar que homes i 
grups espanyols en discrepancia amb 
el criteri centralista han rectificat llur 
criteri unitarista i accepten explícita-
ment la idea d'un pacte en igualtat de 
condicions, tal com reclamava la Pri
mera Conferénda Nacional Catalana 
en l'apartat sisé de la seva Declara
ció Política. Pero cal reconéixer que 
aquest criteri només és duna petita 
minoría de bona voluntat que s'ado-

na que la Península Ibérica no es 
podrá refer de verítat si no és a base 
d'un pacte establert en igualtat de con
dicions entre les diverses nacionalitats 
que viuen sotmeses a Tactual Estat 
espanyol. 

Respecte del treball intern deis or-
ganismes executius del C.N.C, el Con
sell constata que ha estat poc el ren-
diment de les Comissions de Treball 
creades per la Primera Conferencia i 
que mes aviat ha hagut de refiar-se 
de l'artuació personal deis consellers 
nomenats Ponents per a una feina de
terminada. Com a Ponents i especial-
ment com a col laboradors del Pía de 
Reconstrucció Nacional elaborat peí 
Consell Executiu, son diversos e 1 s 
Consellers que han aportat les seves 
experiéncíes i la seva documentado 
sobre els principáis problemes d e l 
moment i del futur immediat, segons 
es veurá en parlar, concretament, del 
Pía esmentat. 

El Consell Executiu ha proposat 
de traslladar-se oficialment a un país 
d'Europa, pero donada la situado ac
tual, la majoria de les Delegacions 
consideren que ha de continuar a Mé
xic mentre no es trobi un altre país 
on poguer actuar amb la mateixa lli-
bertat de moviments. El Consell Exe
cutiu continua creient en la conve
niencia de teñir a Europa un Secre-
tari-Delegat que tingui al seu carree, 
especialment, les relacions amb l'inte-
rior deis Paisos Catalans i pugui estar 
amatent a qualseval acció que convin-
gui realitzar al servei de la Resisten
cia Democrática Catalana. Les Dele
gacions i Subdelegacions del C.N.C. 
ais paisos d'América i d'Europa hau-
ran de continuar amb la mateixa es
tructura actual i els Consellers que 
les integren han complert llurs deures 
en la mesura de les possibilitats de 
cada país. Les Subdelegacions i els 
Consellers allunyats de la residencia 
de la propia Delegació han de conti
nuar donant el seu parer a la propia 
Delegació i al Consell Executiu sobre 
tots els problemes que es plantegin i 
fer propostes i suggeréncies sobre els 
treballs de realització immediata i so
bre els del futur próxim o llunyá. Els 
Consellers residents a l'interior de Ca
talunya i de les altres terres de llen
gua catalana que constitueixen la nos
tra Nació, han de seguir treballant en 
la defensa deis nostres Principis i in
tensificar les relacions amb totes les 
contrades catalanes i amb el Consell 
Executiu de l'Exterior per tal de coor
dinar del tot les adivitats de lluita i 
d'acció internacional. 
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