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CATALUNYA, ESPANYA I LA 
MONARQUÍA 

L A monarqUTa m »» wfflt solucio per 
ais nostres problemes actuáis. Perqué: 

1. La monarquía va caure en 1931, 
quan ja no tenia suport suficient en 
el país. Els partits monárquics ja ha-
vien perdut llur forca i llur rao d'ésser 
abans del 1923, perqué ja no represen-
taven les noves forees progressives que 
havien anat apareíxent (Vegi's Porque 
cayó Alfonso Xlll, del duc de Maura i 
Fernández Almagro). Molt menys les 
representen avui. 

Per aixó Alfons Xlllé, mancat del 
suport del poblé, va haver d'obrir, en 
1923, el cicle dictatorial basat en el 
suport de PExércit, on encara ens tro-
bem avui. Totes les íorces que repre
senta genuinament la monarquía a Es-
panya —l'Església de Toledo, els gene
ráis, la noblesa terratinent, i, aíegint-h¡ 
avui la nova plutocracia— han portat 
Franco al poder i es troben hé amb els 
seus métodes. Acostumats a aquests 
métodes, el mes probable és que vulguin 
continuar amb ells sota una monarquía 
restaurada. Que aqüestes forees monár-
quiques, tan egoistes com son, estessin 
disposades a fer un salt i restaurar una 
monarquía amb procediments i lliber-
tats demoerátiques (partits, eleccions, 
etc.) ens sembla improbable, puix s'ex-
posarien a tornar-ho a perdre tot com 
lio perderen en les eleccions del 1931. 

2 . Avui és un íet historie ben do-
cumentat í establert, que foren els mo
nárquics i no pas els falangistes els que 
prepararen la IV guerra civil espanyola 
(vegi's els llibres d'escriptors monár
quics, alfonsins o carlins: Bonmatí de 
Codecido, Felip Bertrán i Cüell, Juan 
de Iturralde, Antonio de Lízarza, etc.). 
L'exaltació del nacionalisrne castellá, 
que és a la base de la política antica
talana del franquisme, fou obra del 
grup monárquic Renovación Española. 

Don Juan s'incorporá a l'exércit de 
Franco, portant les ensenyes de la Fa
lange, f s'oferí per a servir la seva es-
quadra. Eli i el seu pare van adregar 

E N la vida política deis pables, s'obren, moltcs vegada, llargs ¡xirentesis que 
donen la impressió de buits enormes, i encara que la historia no s'interromp i 
la vida segueix el seu curs, hom té la sensació eFun temps perdut. d'una ngnt-

sió que de momenl aclapara i descoratja. 
Aquests períodes eixorcs i de despersonalitzaeió nacional, cultural i histórica, 

pero, vistos desapassionadament i amb la perspectiva deis anys", acaben per teñir una 
importancia relativa, i el desvetllament vigoras de les nacions que passen per aquei-
xes depressions lemporals, fa oblidar les époques obscures. Naturalment que el re-
drecament no es produeix si no hi lia un nucli que hagi resislit la mestfuecU i que 
tingui la vitalilíU necessária per a reprodiür-se eü mateix, imdti¡>licant-sc en l expiin-
sió (Fideals nobles, vencent la necrosi que en el eos collectiu del país hagi produit 
Fatrieió violent provocada per una agressió externa o la degenerado per anemia, 
conseqüéneia de la inhibido interior. 

Catalunya esta passant, induhtublemenl, per un deis momeáis mes dijícils. En 
el transcurs de la seva trajectória nacional mal no havia sofert un atac tan brutal 
com el que va iniciarse amb la sublevado militar del 1936. Des d'aleshores jins 
ara, la nostra personalitat nacional ha estat i segueix cssqnt Fobjecle d'una agressió 
persistent, en tots els fronte: Facetó militar, amb tocupado finid de tot el territori; 
la irresponsable actuado de grups socials, mal adaptats i sense programes concrets; 
la infiltrado delements de disciplina estrangera i totalitaria; la persecució de la 
nostra llengua i de la nostra cultura; la dispersió sistemática de la nostra industria; 
i la limitado constant de la nostra capacitat económica i financera. 

La manca d'informació deguda a la censura de premsa i a Festricte control de 
Ventruda de les publicación.-, de ¡'exterior, ha aconseguit que una part importan/ 
de les noves generacions de Catalunya hagi crescut sense un coneixement adequat 
de la historia dds darrers anys, ni antecedents suficients per a una formado polí
tica i nacional sólida i documentada; pero, afortunadament, hi ha un jet biológic 
incontenible que FEstat genocida ha estat incaflac de deturar; la joventut sent la 
inquietud natural de la seva condició i vol saber el per qué de les coses; (Fon vé 
i on va. No es conforma amb una actitud ¡xissiva i té frisanca per a intervenir en 
la vida pública, perqué té noció intuitiva de la seva responsabilitat, deis seus drels 
i deis seus deures. Té un afany de saber i de comprendre, i encara que el procés 
és mes llarg en virtut del cercle que prctén ofegar-la, arriba a conéixer-se i a do-
nar-se compte de la seva personalitat humana i de les característiques peculiars de 
la col-lectivitat a qué pertany. 

Nosaltres hem traclat de seguir aquesta evolució de les noves generacions de 
¡'interior de Catalunya i hem pogut constatar residtats concrets, que contitucixen una 
Meó per ais escéptics. 

El nucli sa i conscient que va escapar a la destrucció ha estat capac de repro-
duir-se i avui podem veurc que un gran nombre de céilules noves regenera el eos 
de Catalunya, i ens fa concebre noves esperances. 

En els darrers mesos hem rebut un nombre considerable de manifestos clan-
destins editáis a Catalunya, alguns deis quals hem reproduit a «Veu Catalana», i hem 
pogut comprovar la gairebé absoluta coincidencia amb les nostres posicions en For-
dre nacional, de sectors actius i solvents. Aquesta identificado amb una gran part 
de l'opinió de Finterior ens satisfá i ens anima a seguir en la nostra tasca, amb una 
je renovada. 

Veiem amb goig que Famcnaqa mes greu per a la supervivencia de Catalunya 
com a poblé amb sentit nacional, ha estat superada ja en gran part. La desnado-
nalització en l'esperit, per manca de fe era Fenemic mes temible, i les noves gene
racions de Finterior, coordinades amb la vella guardia del naoionalisme calalú, de 
la que encara queda una representado nodrida, diuen present i garanteixen la con-
tinuital inalterable en la lluita. 

lelegrames de felicitado a Franco quan 
Barcelona fou ocupada. 

Recordem, encara, que fou l'Estatut 
de Catalunya y el problema cátala el 
que va servir de botafocs ais monár

quics: revolta del 10 d'agost, Calvo So-
telo —España antes roja que rota—. No 
oblidem el famós discurs d'Alfons XIlié 
ais Alcaldes de Catalunya del temps de 
la Dictadura de Primo de Rivera (1923-



:: 

1930) proelamant que estava disposat a 
actuar envers la «ostra patria tal com el 
seu avantpassat, Felip Vé, havia fet. 

Amb aquests antecedents ens és di-
iícil ais catalans teñir cap confianza en 
els monárquics, No és per caprici que 
la majoria deis catalans no som mo
nárquics. Es una actitud d'acord amb 
la nostra antiga tradició democrática i 
conseqiiéncia lógica de la historia. 

3 . Els catalans som un poblé major 
d'edat i hem sofert escarments tan trá-
gics que no podem oblidar l'experiéncia 
de la historia. L'experiéncia del passat 
ens ha de guiar per a no recaure en les 
mateixes errades. 

En Cambó tenia tamhé llarga expe
riencia deis procediments de la monar
quía. Recordeu el Ja la lenim!, del 110-
vombre del 1918, quan Aliona XlIIé va 
promelre l'Autonomia a Cambó i des-
prés íéu enrera «la páranla de rei». 

La seva falsedat porta a la famosa 
fórmula camboniana: Monarquía? Re
pública? Catalunya!, que tan de bo peí 
propi Cambó que no hagués oblidat en 
1930 quan se li va acudir d'anar a 
apuntalar la monarquía trontollant. 

La fórmula d'En Cambó és avui la 
nostra i creiem que hauria d'ésser la 
de tots els catalans. Quin greu ens sa
bría que estimáis amics nostres es tro-
bessin un dia en la situació d'En Cam
bó després del 14 d'abril del 1931. 

4 . Que els monárquics i Don Juan, 
des de l'oposició, facin tota mena de 
promeses i ádhuc signin papers, és molt 
natural. Sobretot perqué la seva políti
ca és estar d'acord amb tothom que el 
va a veure. Es el que sabem d'anglesos, 
d'espanyols i de catalans que l'han anat 

a veure. Alió que l'interessa avui és / 
assegurar-se el recolzament de tanta f 
gent com pugui: del general Franco, al í 
qual ha lliurat el seu fill; deis tradi- i 
cionalistes nabarresos, deis socialistes i 
de les dretes castellanes; i, ara, si pot, 
deis demócrates catalans. La qüestió és 
pujar al tron. Els escrúpols no comp-
ten: durant la segona República Espa-
nyola no es vacíl-Iá en preparar i de
sencadenar la tragedia de la IV Guerra 
Civil. Al cap d'avall els Borhons han 
deixat el verb borbonear a les llengües. 
hispániques. Un cop a dalt, sempre es 
podrá trobar un pretext per a repren-
dre la política tradicional. Recordem la 
famosa definido, cree de Talleyrand: 
«els Borbons son una familia que mai 
no oblida res i mai no aprén res». 

5. La monarquía no és, en 1961, una 
solució per ais nostres problemes. 

L'important d'un régim no és pas la 
seva forma sínó les forces económiques 
i socials que el recolzen i que el régim 
representa. Aquesta representacíó vol 
dir la defensa de llurs interessos de 
gnip. 
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La restaurado monárquica és una so-
lució castellana, pero mai no podrá 
ésser la solució nacional catalana. 

Des del 1923, fa mes d'una gene
rado, les forces reaccionáries de Cas-
tella, han governat el país sense oposi-
ció —salvant el paréntesi democrátic 
de 1931 a 1936 i la tragedia de 1936 a 
1939— que elles mateixes van preparar. 
La situació en qué es trolla avui Es-
panya és el resultat de trenta-vuit anys 
de domini castellá omnímode. Avui, 
Espanya és el darrer país d'Europa. 
Adhuc Portugal li ha passat al davant. 
Cal anar a parar a Turquía per a tro-
bar res de semblant. La restaurado de 
la monarquía, dones, no seria mes que 
un nou canvi de jcia d'aquestes miño
nes per anar prorrogant la dominado 
que segles enrera exereiren pero que 
avui, exhaustos, només son miñones que 
es preocupen de mantenir la forca de 
les seves actuáis posicions. 

El futur ha de decidir-se tenint en 
compte les realitats económiques i so
cials. La poblado d'Espanya va passar 
setanta-cinc anys (1855-1930) per a 
augmentar en un 50 per cent, pero 
l'augment següent, d'un altre cinquan-
ta per cent, ha estat fet en els darrers 
trenta anys. Aquesta creixenca porta 
una pressió demográfica en augment 
de les classes pobres, mal menjades i 
mal educades, amb un estancament de 
la població agrícola i un augment del 
proletariat industrial, conseqiiéncia ló
gica de la creixent industrialització del 
país. Afegiu-hi un estancament de la 
producció agrícola, base alimentaria 
del poblé, una producció industrial caó
tica i un malestar económic general. 

La població es concentra en la peri
feria: Catalunya, Valencia, Galicia, As-
túries, el País Base, Andalusia. Al cen
tre tan sois hi ha el bolet monstruos de 
Madrid, inflant-se artificialment en el 
desert de la meseta. 

El nou régim ha de teñir en compte 
aqüestes realitats. Caldrá que es recolzi 
en la periferia —conflicte amb la po-
sició castellana de la monarquía—; que 
millori la situació del proletariat agrí
cola del sud —conflicte amb els inte
ressos de la noblesa terratinent monár
quica—; i que atengui al millorament 
del proletariat industrial —conflicte 
amb els interessos conservador* de la 
nova plutocracia. 

Les millores necessáries només podran 
venir d'un régim democrátic i progres-
siu. Será mes necessari aquest régim si 
Espanya s'incorpora a l'área económica 
europea. La incorporació requerirá una 
radical transformado de l'arcaica es
tructura económica actual i un aug
ment de jornals i millora deis obréis 
per a posar-ho tot al nivell d'Europa. 
Tot aivó prodtiirá un sotrac veritable-

merrt revolucionari al país i el mes pro
bable és que el régim salti enlaire. 

Que després de trenta-set anys de 
dictadura de les forces reaccionáries de 
Castellá vingui una situació revolucio
naria, sembla, desgraciadament, una 
conseqiiéncia molt probable. El que cal 
és no obstruir mes l'cvolució sino pre
venir i endegar les forces i procedir ais 
canvis que calgui abans que una ex-
plosió no ho engegui tot a rodar. Aixó 
no podrá aconseguir-se amb una mo
narquía, persistencia recalcitrant del 
quadre de forces que ha portat el país 
a la situació actual. Caldrá un régim 
democrátic. Veieu I'exemple d'Itália 
desprcs de Mussolini: plebiseit advers a 
la monarquía, república, reforma agra
ria del mezzogiorno, aulonomies regio-
nals. 

El régim que és de preveure, dones, 
és un régim a ¡'esquerra del centre; 
que emprengui resoltament una evolu-
ció rápida i a fons per tal d'evitar una 
revolució. 

Seria un desastre que mentre uns 
catalans festegessin amb els monárquics, 
fos oblidada la massa obrera de Catalu
nya i aquesta caigués a mans de revo-
lucionaris i de comunistes. Cal oferir 
soluciona que la massa obrera i la ma
joria deis catalans puguin compartir. 

II 

El procediment previst per a implan
tar la monarquía no és acceptable pels 
catalans demócrates. 

L'íntent de restaurar la monarquía 
per un Cop d'Estat d'un general, és di-
ficilment acceptable per uns demócra
tes. Recordeu que ja Alfons Xllé va 
trobar-se amb moltes critiques d'ele-
ments demócrates que no van conside
rar legítima una monarquía restaurada 
peí pronunciamiento del general Martí
nez Campos. 

Els monárquics saben millor que nin-
gú que no compten amb la confianza 
del poblé. Per aixó, en 1936, intenta
ren arribar al tron per la guerra civil 
—ara diuen peí pronunciamiento—, 
sempre per la porta falsa. Pero és que 
els monárquics están realment disposats 
a provocar un Cop d'Estat? Al cap 
d'avall, Franco mateix no s'oposa pas 
a la restaurado monárquica. Eli va or-
ganitzar el plebiseit del 1947 peí qual 
Espanya és declarada un reialme. La 
Llei de Successió preveu la restaura
d o després d'ell. L'infant Juan Carlos 
s'está educant per a ésser rei al costat 
de Franco i sota el guiatge de Y O pus 
Dei, que controla igualment el govern. 
Dintre d'uns anys l'infant tindrá els 30 
anys requerits per la llei per a ésser rei. 

Donada la manera d'ésser de Don 
Juan, és de creure que s'arrisqui a em-
pényer un general a fer un pronuncia-



miento contra Franco? S'arriscaria 
a esbullar tot el que ha anat fent du-
rant aquests anys, ádhuc les seves bo-
nes relacions amb Franco? El mes pro
bable será que vagi passant amb palia-
tius i que esperi la bona gracia de 
Franco per a ascendir al tron pacífica-
ment i sense fer trencadissa. 

Costa molt de creure que Don Juan 
i els seus consellers s'arrisquin a fer 
un pronunciamiento contra Franco i a 
dividir l'Exércit, si s'hauran de refiar 
deis militars com del puntal mes ferm 
d'una monarquía mancada de reeolza-
ment popular. 

No cal menysvalorar tampoc Y O pus 
Dei, un deis principáis elements de la 
conxorxa monárquica, influient a Ma
drid i a Estoril, que desitja l'entesa de 
Franco i Don Juan i es proposa la res
taurado monárquica «a la quieta, sen
se que el poblé se'n adongui», segons 
un deis seus dirigents. 

Ja fa molts anys que sentim parlar 
d'intrigues monárquiques i de la impa
ciencia d'alguns catalans per a sumar-
s'hi. Pero no passa res i creiem que no 
passará res per treure violentment a 
Franco. El mal és que totes aqüestes 
fantasies monárquiques entretenen la 
gent i obturen el pas vers altres solu-
cions. 

Ens sembla que seria millor no em-
bolicar Catalunya en tot aixó. Hi lia 
liberáis espanyols, com Salvador de 
Madariaga, per exemple, que encara ens 
tiren en cara els contactes catalans en
tre Puig i Cadafalch i el general Primo 
de Rivera en preparar-se el Cop d'Estat 
del 1923. 

Si la monarquía té forja entre els 
espanyols i a l'exércit, la restaurado 
vindrá sense que Catalunya hagi de fer 
esqueneta perqué el Borbó pugi al tron. 
Val mes restar al marge. Ja ens ha 
costal prou cara la dita de «Catalunya, 
baluard de la República». No caldria 
sino que ara trenquéssim amb la tra-
dició i els sentiments del nostre poblé 
per a fer «Catalunya, escambell de la 
Monarquía». La Catalunya atropellada 
d'avui ha de teñir l'orgull i la dignitat 
de no ésser mes que baluard de si ma-
teixa. Les nostres forces son escasses i 
cal concentrar-Íes, totes, en la restaura
d o de Catalunya. 

III 

En tota conversa i en tot pacte amb 
els espanyols, cal teñir sempre presents 
els objectius fináis de la política na
cional catalana. Entre aquests objectius 
s'hi han de comptar: a) sentir el pes 
d'un pensament polític cátala; b) les 
condicions primeres per a assolír eli
minar la influencia castellana dins de 
Catalunya i enfortir la riostra persona-
litat nacional amb el máxim de lliber-
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tat fias arribar a una Confederado 
d'Estats Independents o interdepen-
dents. 

Com a eonseqüéncia: a) una entesa 
o pacte no pot revestir la forma d'una 
declarado general signada per forces 
catalanes i espanyoles barrejades, sino 
la d'un veritable pacte de do ut des, 
fac ut facías, o, almenys, dues decla-
racions, coincidents fins allá on es pu-
gui, signades pels espanyols i una altra 
per les forces catalanes en bloc i en 
representado de Catalunya. En aques
ta declaració caldria exposar-hi tots 
aquells punts que afecten el nostre po
blé i no al castellá, al base o al gallee; 
b) cercar-nos tots els aliats possibles 
que ajudin a defensar els nostres punts 
de vista. Per de prompte, cal fer tots 
els esforgos per anar d'acord amb els 
bascos i presentar un front unit davant 
deis espanyols en tot el relatiu a la de
fensa de la llibertat nacional. Igualment 
amb els gallees. Catalunya ha estat sem
pre la capdavantera en la defensa de 
les nacionalitats perifériques. No caldria 
sino que ara eedíssim aquesta posició. 
La política de Galeuzca és absolutament 
necessária. Si, com s'afirma, a Valencia 
hi ha un reviscolament nacional, cal po
sar tot l'esforg en qué forces valencia-
nes signin amb nosaltres i no amb els 
castellans. Igualment els balears. 

Ens consta que a les Ules Canáries hi 
ha un fort increment autonomista. Seria 
molt convenient d'establír-hi relacions. 
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Si els catalans assolíem la formado 
d'una alianca semblant, tindríem una 
base molt sólida per a exercir una for-
ta influencia política i no tornaríem a 
caure sota l'hegenionia castellana que 
tan fatal ha estat, sigui monárquica, re
publicana o franquista. 

En les negociacíons per a pactes i 
aliances s'ha de teñir un pensament po
lític ciar ¡ saber el que volem. Poden 
fer-se totes les concessions táctiques que 
calgui, pero hi ha d'haver unes quan-
tes posicions básiques de principi, irre
ductibles. Tenim el precedent del Pacte 
de San Sebastián del 1930: els cata
lans coadjuvaren al movíment república 
a canvi del reconeixement del dret d'au-
todeterminació. Pero no hauria servit 
de res sense el cop de Francesc Ma
cla. 

Tard o d'hora el problema cátala 
tornará a ésser plantejat en tota la seva 
integritat. Val mes fer-ho ja des del pri
mer día que no pas comencar tímida-
ment i anar presentant, després, noves 
exigéncies. Els espanyols ens acusarien 
llavors de deslleials i no els mancaría 
la rao. Recordeu l'acusació que feíen 
contra Cambó dient-li que parlava un 
llenguatge a Barcelona i un altre a 
Madrid. 

Es ciar que hi ha catalans que enca
ra es creuen que la millor diplomacia 
és fer el viu. Tot anant fent el viu i 
essent tan eixerits, hem anat a parar 
sota les potes deis dominadors i no ens 
sabem alear. 

Cal dir francament i resoltament ais 
amics espanyols demócrates que vint 
anys de persecució han enverinat enor-
mement el problema cátala i que ara 
s'ha de plantejar amb tota franquesa 
si uns i altres el volem resoldre. No es 
guanyaria res de parlar-ne a mitges i 
amb paliatius si demá vingués la rea-
litat a fer-ho d'una manera dura. Si 
volem arribar a un tractament que pro
metí quelcom de positiu, cal comencar 
itmb un diagnóstic ciar i sincer. 

Ja que el poblé cátala no és com 
l'irlandés, el polonés, l'israelita, el xi-
priota o l'algeriá i no tenim el coratge 
físic per a lluitar per la patria, almenys 
que els dirigents tinguin el coratge mo
ral de defensar-la en el terreny jurídic 
i polític. Si ni aixó no sabéssim fer, 
molts espanyols creurien que Franco 
ha trobat la manera de fer callar ais 
catalans. I quina necessitat tindrien, 
aleshores, de canviar de procediments i 
de fer pactes? 

Cal fer un pacte que tots els catalans 
puguin aceptar i complir. No en fariem 
res d'uns acords o pactes que, com ha 
passat no fa gaíre temps, provoquessin 
baralles entre catalans, i, que, mes tard, 
sectors diferents, seriosos i importants, 
de l'opinió pública catalana haguessin 
de repudiar. 
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DOCUMENTS DE L'INTERIOR DE CATALUNYA 
1 2 

INFORMACIONS 

]y[OLTES vegades ens hem preguntat tots: —Sí, pero qué s'hi 
pot fer? Els esdeveniments del 1960 han iniciat un redrega-
ment. I han vingut, en bona part, per la majoria d'edat de 
la joventut i per la tasca humil i constant d'uns quants ho-
mes de fe. Fe en la veritable Patria, que augmenta i premia 
sempre el mes petit esforg, perqué la veritat no lia estat ni 
será mai colgada mentre els homes en siguin dignes. 

Nosaltres no pretenem pas —i en dir nosaltres us hi comp-
tem a vos— cap esforc, impossible o d'un excessiu risc. Cal 
que els mes, aetuín amb les armes possibles perqué aquesta és 
l'ún¡ra actuado que pot esdevenir massiva. I el que ara pot 
i deu fer el comú deis catalans té uns punts ben senzills: 

Acció Cultural.—Comprar Uibres, subscriure's —el subscrip
tor és de veres qui ajuda— i subscriure d'altres a col-leccions 
nostres. Comprar i subscriure's a revistes, almenys bilingües 
o totalment en cátala, com "Serra d'Or". Conferencies; assis-
tir-hi, organitzar-ne. Classes de cátala: aprendre'l tots, organit-
zar cursets. Discos catalans: els de rondalles son gairebé im
prescindibles ais nostres infants per a comprendre tot el món 
cultural que un dia referem. Els de música d'ara, en cátala, 
caldria convertir-los en éxits inqüestionables. Aquells que pu-
guin donar premis o ajuntar-se per aconseguir estímuls: tea-
tre, orfeons, esbarts, sardanes, excursionisme. No oblidant mai, 
pero, que encara ens son mes vitáis els aspectes no populars. 
No fem donatius voluntaris que no ens siguin demanats en 
l'idioma que per naixenga i fins a l'any 39 érem lliures d'em-
prar en diaris, revistes, escoles, radio, cinema. . . I que la 
nostra vida en la familia i la feina sigui sempre catalana: 
impressos, escrits. Escollint tant com puguem escoles, esglé-
sies, centres. Que aquells que respecten la catalanitat de Ca
talunya siguin encoratjats per la nostra presencia. La fórmula 
és breu: cal que la nostra cultura deixi d'ésser una empresa 
a pérdues; cal una seguretat de públic, com abans. 

Acció de defensa.—Acció de defensa contra l'intent de 
digestía. Sovint, circulen consignes o infonnacions. Hem pen-
sat en la nostra responsabilitat en rebre'n alguna? Algú que 
accepla un risc greu ens ha fet confianca. Heus ací el camí 
mes eficag per a correspondre: fer copies. A Catalunya hi ha 
milers de muticopistes ais despatxos i centres culturáis i les 
venen a tots preus. A qualsevol efecte no hi ha diferencia 
entre un ciclostil o una máquina d'escriure. I si fem copies a 
máquina, emprant paper de cale sol, d'una passada se'n po
den fer deu. Si poguéssim treballar be, fent molts fulls, no 
us tocaría, potser, entretenir-vos en el repartiment: escolliu 
quatre o cinc persones ben situades i conscients. Per recader 
o a la portería, és fácil deixar-los un paquet, sempre sense 
que ells sápiguen d'on ve. CoHeccionar les adreces de tots 
aquells que son catalans clars. Fer-ne un triple columnat se-
gons el grau d'actuació a qué cregueu que es senten incli-
nats. Trametre'ls el que calgui ¡mmediatament que ho rebeu. 
Per correu, a les bústics de la portería o senzillament per 
sota la porta. No pas a má. Fixar-se en les.cases comerciáis 
o baixos on hi hagi grups o persones de catalanitat disposá-
da. Es on mes fácilment es pot tirar un plec fora de les ho-
res d'oficina. 

Estiguem prepárate i quan aquesta xarxa sigui un fet, co-
mengarem a ésser en el camí segur. Inicieu ara mateix la llis-
ta enviant les copies anexes, a mes a mes de les que pogueu 
fer vosaltres mateixos. No coHeccioneu els vostres fulls: feu-
los circular. Siguen prudents per a ésser eficacos. 

N0TIC1ARI P0L1T1C COMENTA! 

£ L nou govern municipal de Barcelona,—Després de llarg i 
misterios estira i afluixa a les mes altes esteres politiquea de 
Madrid i Barcelona, s'han publicat els noms deis Caps deis 
Servéis Municipals de Barcelona. La Carta Municipal de Bar
celona, que s'ha presentat com un régím d'autonomia, té per 
base els plens poders de 1'Alcalde, que és nomenat sense cap 
intervenció de la Ciutat, per l'exclusiu voler del Cap de l'Es-
tat. I l'Alcalde elegeix els que han de compartir amb ell el 
govern de la Ciutat. Mitjangant aquest sistema, els regidors 
elegíts peí poblé queden eliminats del Govern Municipal i oon-
vertits en una mena de claca. Així, els Servéis mes importan-
ts, com son els Transports i l'Urbanisme ¡ les Obres Publi
ques, han estat encarregats a dos militars —com ja ho era el 
üelegat d'Urbanisme; la Cultura, a un castellá. catedrátic de 
Química, que no parla la nostra llengua, etc.— En conjunt, 
persones desconegudes a Barcelona. Aquesta és la caricatura 
de l'autonomia municipal que el régim acaba d'implantar a 
Barcelona amb el cinísme de presentar-lo com una continua
d o i restauració del secular Consell de Cent i com a promo
tor de la nova vida municipal de Barcelona. 

Les relacions hispano-sovietiques.—Llegim en un diari es-
tranger del 23 de juny del 1961: «Moscú. La Unió Soviética 
exportará per primera vegada a Espanya derivats de petroli, 
i, segons un pacte signat peí Govern Soviélíc amb la Socie-
tat Latino-Maris, la URSS exportará a Espanya gas-oil i Es
panya trametrá fibres téxtils». Recordem, a mes a mes, els 
recents partits hispano-soviétics de base-ball. Esperem que 
aqüestes noticies serán publicades i comentades amb motiu del 
XXVé aniversari de l'alcament nacional contra els comunistes. 

Les relacions hispano-nordamericanes. — Copiem de Le 
Monde, del 24 de juny: «Reducció de l'ajut americá a Espa
nya: l'ajut americá a Espanya será reduit de trenta-cinc mi-
lions de dólars a cinc milions, per a l'any 1961». Mentrestant, 
els diaris espanyols segueixen una intensa i persistent eam-
panya contra l'estructura democrática nordamericana i contra 
la política exterior del Govern Kennedy. 

L'éxit del viutge del ministre. Ullastres a IIispano-America. 
—Parlant del viatge del ministre Ullastres al Perú i de la 
visita a Bogotá, el Diario de Barcelona, del 24 de juny, diu: 
«Varias misiones diplomáticas que habían acudido al aero
puerto de Bogotá a despedir al ministro Ullastres ¡ueron ape
dreados sus coches por las turbas». 

La política de reconciliado nacional.—Llegim ais diaris 
de Barcelona del 6 de juliol que l'Alcalde ha sortit cap a Ma
drid per a assistir a la inaugurado del monument a Mossén 
Jacint Verdaguer: «¿7 primer magistrado de la ciudad, va al 
frente de una comisión del Ayuntamiento constituida por el 
Teniente de Alcalde don Salvador Musons, por los concejales 
don Marcelino Moreta, don Antonio Juliu de Capmany, don 
Federico Amat, etc.» Aquesta noticia ha coincidit amb l'anun-
ci fet per les radios estrangeres del processament d'alguns 
deis quatre-cents signants de í'escrit adrecat al Presiden! de 
1'Audienria, ara fa un any, protestant de les tortures a qué 
foren solmesos els detinguts al Palau de la Música Catalana 
amb motiu del concert en homenatge al poeta Joan Maragall. 
Entre els processats hi ha: Jordi Maragall, fill del gran poeta; 
el doctor Manuel Jiménez de Parga, catedrátic de Dret Po-
lític a la Universitat de Barcelona; el marqués de San Román 
de Ayala; el comte del Montseny i alguns sacerdols. 
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VINT-I-CINC ANYS 

J A lio veieu! Acaben de passar vint-i-cínc anys —un quart 
de segle— des de que es va iniciar, no pas per part nostra, 
el que se n'ha dit la guerra óivil espanyola. Arreu d'Espanya 
hi ha hagut molt de xini-xim i abundancia de discursos i amb 
els tons que cal suposar. A Barcelona també ens han fet cele
brar la diada commemorativa, ressaltanl, per damunt de tots 
els actes organítzats, la gran desfilada militar. Aquesta desfi
lada militar va donar ocasió per a qué una gran i immensa 
munió deis actuáis habitants de la nostra capital omplenessin 
de gom a gom tota l'estesa de la Diagonal. La gran parada 
militar, peí que sembla, va plaure molt a la gentada que hi 
va assistir —i repetim que n'hi van assistir molts—• admirant, 
lothom, l'enorme impedimenta de les maquines de guerra que, 
aetualment, posseeix l'exércit espanyol. Ressonaren —diuen— 
fervorosos aplaudiments a mesura que, amb tota marcialitat. 
anaven passant les tropes. 1 com que, a mitja tarda del dia 
17, dilluns, van plegar, per ordre sindical, tot el comerc, i 
la industria, la gont va fer cap a les vies ciutadanes per on 
podría contemplar l'espectacle o la manifestació castrense. I 
l'espectacle, certament, diuen que va assolir un gran éxít 
de públie, el qual ja hauríen volgut per a ells els empresaris 
deis teatres barcelonins. Jo, ara, us explico aixó per tal que 
us aneu formant, una vegada mes, la idea de la transforma
do , diríem espiritual, per a entendre'ns, que ha sofert la nos
tra massa ciutadana, es a dir la que ha vingut durant les 
darreres décades a poblar la nostra Barcelona, i, també, la nos
tra Catalunya. Anys enrera, la gent del nostre taranná, la que 
vosaltres heu conegut, els que víviu allunyats del nostre po
blé, no s'engrescava pas massa amb aquesta mena de coses 
espectaculars pero com que han transcorregut tants anys, en 
variar la naturalesa i les característiques deis nostres conciu-
tadans, han varíat també els gustos i les aficions. També han 
variat, és ciar, els sentiments i les idees, si és que mai n'ha-
vien tingut, de tota la massa d'immigrats que, ara, hostatja la 
nostra térra. Hem de contemplar, dones, amb forgada resig
nado, el desviament que, en termes generáis, sofreix el nos
tre poblé; desviament que no hauria de costar gaire d'enten-
dre i de comprendre tenint en compte l'estat polílic a qué 
estera sotmesos, sense llibcrtat d'actuació, i, per tant, d'ex-
pressió. Fallant-nos, a nosaltres, filis del país, tots els drets 
de cíutadania, també han de fallar per ais que, sínó tots, 
molts d'ells, podrien pensar Uiurement i teñir idees própies, 
les quals, contrastades amb les nostres, els podrien orientar 
i fer seguir els camins que, per a nosaltres, en aquest mo-
ment, están plens d'entrebancs i d'obstruccions de tota mena. 
Per al dia de demá, si ens dediquem, nosaltres, filis de Ca
talunya, a voler posseir consciéncia, plena consciéncia de ca-
talans i de ciutadans, podem refer tot el nostre patrímoni mo
ral i encara serem a temps de convertir la Patria catalana en 
alio que anava a ésser vint-i-cinc anys enrera, si la maltemp-
sada que vam patir i encara patim no ens ho bagues arrasa! 
tot. La mateixa confianza i la maleixa fe que cal teñir en qué 
les coses, per ais catalans, siguin tal como diem i desitgem, 
també volem creure que ho han de ser per a tots aquells 
que, fugint de la fam i la miseria deis respectius punts d'orí-
gen, han arribat a casa nostra, viuen a casa nostra, han so
fert, malgrat tot, un notable canvi en les seves maneres de 
viure, han procreat, ja respiren, ells i els seus filis, el nostre 
aire, el nostre clima i el nostre ambient i per poca prepara
d o que els poguéssim donar i refiant-nos del poder d'absorció 

que té Catalunya, tota la filiada deis immigrats, per zetes 
que tinguin Hurs coguoms, l'haurem de teñir al nostre GMtat. 
Pero cal insistir molt en el mateíx tema: peí damunt de tot, 
els catalans hem de posseir una forta ¡ robusta DOMcUncia 
nacional. Posseint-la, no Ití haurá, per a nosaltres. e n HUttf 
perdedor, siguin de la magnitud ¡ de la naturalesa que si
guin els obstacles amb qué vulguin desviar-nos de la nostra 
ruta, de l'auténtica i única ruta que els catalans hem de se
guir. 

4 

ACCIÓ CÍVICA PER LA LL1BERTAT I LA PAL 

J)IA darrera dia, la propaganda oficial, a través de la prem-
sa, la radio i la televisió, recorda que fa vint-i-cinc anys era 
iniciada una guerra civil, ¡ s'esfor^a en mantenir un ambienl 
de discordia i d'odis, a recordar uns crims i callar-ne uns 
altres, a condemnar una part del país a eonlínuar vencuda, 
a servír-se deis morts de la guerra per tal de mantenir els 
prívilegís deis vius que exploten una trista victoria. 

Contra aquest abús, contra aquest menyspreu de la sang 
vessada a totes dues bandes, contra aquesta interessada volun
tat de fer impossible, un quart de segle mes tard, la pau en
tre tots els ciutadans, hem d'aixecar-nos tots, en aquest vint-i-
cinqué aníversari de la nostra gran tragedia, per a invocar 
tots aquells que caigueren, al front o a la reraguarda, a les 
cuñetes o a les presons, sota les bombes de l'avíació o pels 
sofriments i la fam. 

Catalunya, que sofrí doblement aquella guerra i aquesta 
inacabable explotado de la victoria d'un deis bándols con-
tendents, que ha estat colpida en la carn deis seus filis i en 
el seu esperit, que s'ha vist perseguida i castigada en tots 
els aspectes de la seva vida cultural i material, Catalunya ha 
de donar l'exemple, en aquest vint-i-cinqué aniversari de l'iní-
ci de la guerra civil, de la seva voluntat d'establir una pau 
duradora, basada en el respecte mutu i en el reconeixement 
deis drets deis homes, deis ciutadans i deis pobles. 

Aquest 18 de juliol, dones, tots els catalans han de recor
dar els morts. Tots els morts de la guerra, i commemorar llur 
sacriíici amb la plena voluntat d'obrir una nova etapa de la 
vida nacional. Cal que a tots els cementiris de Catalunya, les 
flors honorin el record d'aquells que moriren per l'ideal, 
deis que foren assassinats per l'odi i deis qui patiren i sucum-
biren sota els horrors de la guerra civil. Cal que a les esglé-
sies i monestirs de Catalunya, els sufragis siguin oferts en 
memoria de totes les victimes de la guerra i de la postguerra. 
Cal que demostrem, amb actes cívics, amb manifestacions de 
dol, amb veritables demostracions de solidaritat ciutadana, que 
els catalans volem superar la guerra, superar el clima d'odi, 
i comencar un nou camí que dugui a tots els ciutadans la 
dignitat i el cívisme, les llibertals i els drets que caracteritzen 
totes les democrácies, la possibilitat de decidir i orientar els 
seus destins. 

En aquest vínt-i-cinqué aniversari de la guerra civil, Ca
talunya ha d'exigír que es faci la Pau. Uns quan tolerarem 
que aquesta pau ens siguí negada a tots en profít d'uns 
quants? 
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EL QUE NO DIU LA PREMSA FRANQUISTA 

• Norman Thomas, President del Con-
sell Iberio, amb residencia a Nova \o rk . 
ha adrecat al President Kennedy deis 
Estats Units ¿"América un document, 
aprovat peí Consell Executiu de Por-
ganització nordamerieana antifranquis
ta. El Ie\t ha estat també adreoal al Se
cretan d'Estat nordametieá, D e a n 
Rusk, i diu així: «Consideran! que está 
a punt d'acabar-se el termini d'una 
transició vers un govern constitucional 
a Espanya, el Govern deis Estats Units 
lia de fer ils niáxims esforqos per a 
utilitzar aquest període ajudant Espa
nya a escapar del totalitarismo de dieta 
i d'eequerra. Per aixó el Consell Iberio 
reoomana: a) que les relacions diplo-
mátlques amb els dictadors de la Pe
nínsula Ibérica síguin correctos i no 
amistases; b) que tot Pajut eeonómic a 
Espanya sigui condicionat a les refor
mes polítiques i económiques subscrites 
per Espanya en l'Acord d'Ajut Econo
mic signat amb els Estats Units l'any 
1953, que vincula «Pestabliment d'una 
sana economía» a les Uibortats indivi
duáis, lliures institucions i veritable in
dependencia; c) que els Estats Units 
expressin la seva preocupado per les 
violacions de la llibcrtat de premsa, de 
paraula, de reunió i de cuite; les per-
secueions de l'oposició política al régim 
i els mals tractes freqüents ais empre-
sonats polítics, així com la supressió 
de partits polítics i organitzacions lliu
res de treballadors; d) que el personal 
de l'Ambaixada deis Estats Units estigui 
en contacte amb tots els sectors de l'o-
pinió espanyola; e) que la propagan
da comunista a Espanya, prócedent 
deis estats comunistes, sigui contrares-
tada per les emissions en llengua espa
nyola, presentant els punts de vista de-
mocrátics i liberáis deis Estats Units i 
deis altrcs pai'sos democrática, incluinl 
els exiliat espanyols i d'altrcs que han 
sortit recentment d'Espanya. Recoma-
nem també que la Voz de América re-
ctilli esdeveniments d'Espanya; f) que 
el govern deis Estats Units animi a les 
Universiíats i Fundacions perqué ofe-
reixin más ajut ais estudiants i intel-
lectuals espanyols a 1 s Estats Units. 
Aquest ajut ha de ser concedit estríe-
tament per mérits i ha d'estar obert a 
tots els individúe, tan de dins com do 
fora d'Espanya, sense teñir en compte 
l'actitud del govern; g) que el Presi
dent creí una comissió per a revisar en 
la seva totalitat el problema de les re
lacions amb Espanya i Portugal, i fací 
recomanacíons deis problemes iberios, 
sobretot al Departament d'Estat. En el 
cas d'Espanya, la revisió s'ha d'enfocar 
cap al valor de les bases navals i aéries 
conjuntes deis Estats Units i Espanya, 

amb referencia especialrjaent ais novia 
d'armaments, a Peatabilitat del régim de 
Franco, al probable carácter del futur 
govern, a ¡'actitud del poblé espanyol i 
a l'impacte de la semi-alianca deis la
táis Units amb Franco en los seves re
lacions amb altres pai'sos d'Europa, 
África i América Llaliua; hl croe oís 
Estats Units no facin mes esforcos por 
a guanyar Espanya per a TOTAS. 
Fem aquesta reeomanació perqué aquest 
esforc, malmet seriosament el crédit del 
paper del Estats Units com a líder del 
rnón lliure i perqué el carácter dicta
torial, arbitran i oprossor del régim de 
Franco el desqualifica per a ésser mem-
bre de TOTAS, que senyala en el text 
deis seus estatuía fundacionals —el 
Tractat del Nord de TAtlántic— que tot 
¡nombre de Torganització resta obligat 
a salvaguardar la llibertat, la democra
cia, les regles del dret ¡ a reforjar les 
institucions lliures». 
• L'edició latinoamericana de la revis
ta Time, de Nova York (11 d'agost 
1961) ha parlat del problema deis em-
presonats antifranquistes que es troben 
a los prosons espanyoles i ha publkat 
la fotografía d'una galería, plena a mes 
no poder, d'empresonals polítics del 
1943. Diu que el Cap o Director Cene-
ral de Prosons, José Maria Herreros de 
Tejada, asegura que només hi ha entre 
reixes 683 condemnats per activítats 
comunistes. Tothom sap que el régim 
franquista titila de comunista a qualse-
vol membre de Toposicio democrática. 
Por contra, la revista italiana Resisten-
za, editada a Ton', ha dívulgat la rela-
eió detallada deis condemnats que es 
troben actualmenl al presidí espanyol 
de Burgos, indicant els anys que porta 
recios cadascun deis empresonats. I 
n'hi ha un nombre extraordinari que 
ja porten 22 anys de presidí, amb un 
nombre considerable de catalans que fa 
anys i anys que son en aquell penal de 
tan mala fama. En total, els condem
nats que es troben a Burgos sumen 
4352 anys de condemnes. Aquesta re-
lació ha estat presentada ais organit-
zadors de la conferencia interparlamen
taria de ¡'América Platina que es reu
nirá a Santiago de Xile aquest mateix 
mes d'agost. El Consell Nacional Cáta
la ha tret fotostátiques d'aquella rela-
ció publicada a Resistenza i les ha pre-
sentat ais diputats demóerates que es 
preocupen pels caiguts a mans deis 
régims dictatorials d'Espanya i Portu
gal. També han estat lliurades copies 
fotostátiques a les principáis agencies 
periodístíques i ais organismos ¡nterna-
cionals que a'ocupen de la defensa deis 
drets fonamentals de la persona huma
na. 

• El Scrvoi d'lnformació del Comité 
.Nacional Cátala, de Londres. Auglaterra, 
ha dÍMilgat i comenta! els duren estu
dia publícala en la premsa anglett nbre 
la slluari.'i i el futur ¡mmediat del ré
gim franquista: Financial Times, dol 12 
de juny. analitza la situació económica 
actual do manera realista, bou allunyu-
il;i do Toptimisme oficial de propagan
da del govern espanyol. Estudia els 
efectes del Pia d'Estabilitzadó d'Ullas-
tres (Opus Dei) profitosos per a les 
fínances de TEstat, paralitzadors de les 
empreses particulars, i remarca sobre
tot que la represa d'activitats comerciáis 
que d'ell s'esperava no ha vingut pas 
per ara. Mentrestant. segueix Pemigra-
ció obrera. Xifres oficiáis, prohuhle-
ment inferíors a la realitat, parlen de 
Tañada a Alemanya de quaranta-quatre 
mil obrers; vuit mil a Anglaterra; 
7.500 a Suissa; 25.000 a París. Es un 
movíment paral-lel a Temigracíó de 
professors, intel-lectuals, escriptors, etc. 
del 1939 que ha causat, juntament amb 
la censura, la depauperado intel-leclual 
d'Espanya i ha convertit Méxic en el 
país culturalment capdavanter de la 
cultura latino-americana. The Econo-
mist, del primer de juliol, és mes im
portan!, encara. Va acompanyat de di
versos gravats que mostren el yugo y 
las ¡lechas de TIniperi enfront de la 
miseria del país i especialmont d'un 
mapa de la Península, en el qual tansols 
hi ha marcats els noms de les nacions 
i regions perífériques: País Base, Na-
barra, Aragó, Catalunya i Valencia 
que formen la mitja lluna o creixent 
fértil. The World Today, publicado del 
Royal Itutitute of International Afjairs 
(gener del 1961) analitza, amb la sig
natura de Miss Daphne Kirkpatrick, es
pecializada en arara hispánics, la situa
ció política i el problema de la substi-
tució del general Franco. Els amics de 
Londres fan un comentan al resum de 
premsa anglesa i afirmen: «L'objectiu 
deis catalans és la independencia de la 
Nació Catalana dins la Confederació 
d'Estats Iberios Independents. Després 
d'un quart de segle de destrucció i de 
genocidi, hem d'unír-nos per a la No
va Renaixenea i per a reconstruir Ca
talunya en tots els ordres: Teconómie, 
el social, el polílic, el cultural, el mo
ral. Volem integrar la Nació Catalana 
a TEuropa Occidental. Volem Fallí bera-
ment deis catalans i for d'ells un poblé 
lliure, cuite, benestant i progressiu, tant 
com ho puguin ser els altres petits po-
bles d'Europa: Dinamarca, Bélgica o 
Suissa». 

• Visión (11 d'agost 1961), la revista 
americana que s'edita en espanyol de 
cara a TAmérica Llatina i especialment 



dedicada a la democracia, pronostica que 

Kspunya ro.-oldrá. per a principis de 

l'any que ve, el problema de la Bucees» 

sió de Franco: «Voltat d"un gran silenci 

diplomátie, les principáis potencies oc

cidental?, segons es diu en centres hen 

informats d 'Europa, han estat insístint 

prop del generalíssim Franco perqué 

deixi resolt aquest problema. D'acord 

amb els centres e-mentals, ranunei 

d 'una solució concreta a la qiiestió de 

la successió, ja siguí triant al príncep 

Juan Carlos o al seu pare Don Juan, 

obriria les portes per a l 'ingrés d'Iis-

panya a l 'Organització del Tractat de 

l'Atlantic del Nord. Un observador ha 

dit amb tota franquesa que les poten

cies occidentals están preocupades peí 

íet que Franco ja té niolts anys i podría 

desaparéíxer repentinament. Teñen por 

que aixd podría crear una situaeíó ex-

tremadament difícil, en moments en 

qué la crisi internacional, en lloc de 

minvar va en augment, i quan els aliats 

occidentals han de poder comptar amb 

les bases i els recursos bélics espa

nyols». 

• Don Jaime de Borbon, duc de Segó-

via, germá gran de Don Juan i també 

aspirant al tron d'Espanya, ha adrecat 

aqueste dies una carta al general Fran

co exigint-li que reconegui al poblé el 

dret de t r iar en la pan i la llibcrlat 

mes absolutos el seu propi regim polític. 

Diu: «Davant del régim que heu ins-

titui't he guardat silenci sense manifes

tar mai cap judiei. Per a molts, com 

per a mi, es tracta d'un régim provi

sional en espera de restablir el tron deis 

meus avantpassats. La guerra civil va 

motivar certa demora fins a la recon

ci l iado del espanyols. Sempre he con-

siderat, per tant, que aquesta era la 

missió primordial del régim transitori 

que presidiu. La seva pro longado no 

solament manté Espanya al marge de 

les hores crueials que viu el món, sino 

que amenaza la reconciliació a la qual 

aspirem tots . . . La historia ens jutjará 

un dia a tols. I degut a qué aspiro a 

un judiei favorable, compleixo avui 

amb el deure de reclamar la Uibertat 

per al poblé espanyol i ho faig adre-

eant-me al que encara pot evitar que 

aquesta Uibertat siguí reconquistada un 

dia entre els horrors d 'un nou drama». 

• Amb pocs dies de diferencia han mort 

exiliats a Méxic Joan Ventosa i Roig, 

ex-Conseller de la Generalitat de Cata

lunya durant la nostra guerra i destacat 

dirigent del moviment cooperativista 

cátala, i Lloreng Perramon i Playa, 

Membre del Consell Nacional Cátala, 

elegit en la Pr imera Conferencia Na

cional Catalana celebrada a Méxic 

l'anv 1953. 

V E U C A T A L A N A 

C O M E N 
1,'espanyolitzaeió de Mossen Cinto.— 

/1 Madrid kan inaugural un monuinent 

a mossen Jacint Verdaguer. l'Ajunta-

inent de la capital d'Espanya /¡aria con-

vocat un concurs ara fu nou anys, el 

va guanyar ¡'escultor calalú Miguel Os

lé, i fins ara no l'han descobert ais 

jardín» del Retiro. l'ufany d'espunyo-

litzar homes i coses de Catalunya con

tinua d'un quan temps enea perqué se

gons l'Alcalde botijler de Barcelona 

—Joscp Maña de I'orcioles i Colomer— 

«t'amor ha subsliluil l'odi i és un jet 

indissoluble entre totes les torres d'Es

panya». Aixi acabala el seu discurs de 

grades a la suposada representado del 

poblé madrileny que osténtala Vanóme-

nat Conde de Mayulde. Tols els ora-

dors van parlar de la Patria. De la 

seva. I van decidir, ells tots sois, que. 

Espanya també era la patria de Ramón 

Llull, el cátala de Mallorca, i d'Auzias 

March, el cátala del País Valencia. En-

davant. A Catalunya, entre els calalans 

mes conscients, aquesta conllevancia no 

ja ni jred ni calor i mes aviul indigna. 

Si el ministre franquista d?Educado diu 

que vol que siguí divulgada Vobra poé

tica original de Mossen Cinto a les es

coles castellanes, haurá de reconcixer 

que els ppimers que hi teñen dret son 

els alumnes de les escoles catalanes, deis 

instituís, i de la Universitat barceloni-

na, on l'idionia cátala ha estat proscrit 

d'encá de ¡'ocupado militar espanyola 

de Catalunyja. I, si vol ésser conseqiienl 

i lógic, haurá de reconcixer el dret que 

teñen els catalans a teñir diaris i revis

tes en cátala, emissions radiofóniques i 

televisió i que l'idionia cátala pugui ser 

usat davant deis Tribunal de Justicia i 

en totes les manijestacions ciutadanes i 

culturáis arreu de les Ierres de ¡lengua 

catalana. Mentre aquest reconeixement 

deis nostres drets culturáis no sigui un 

jet, poden anar fent monuments. .. Cap 

cátala conscicnt i digne no els agrairá. 

Presents.—Després d'haver «regalat» 

a Barcelona el seu Castell de Montjuic, 

ara ens regalen el Monestir de Sant Cu-

gal del Valles. Ejcctivament, per al fa-

tídic castell barceloní es va formar un 

Patronat el president del qual ha de ser, 

preásament, el Capitá General de 

VExércil espanyol d'ocupació a Cata

lunya. Per a la conservado del Mones

tir de Sant Cugat també ha estat nome-

nat un Patronat, posat sola el control 

deis catalans col-laboracionistes i deis 

espanyols que figuren davant Tactual 

Diputado Provincial de Barcelona. De 

¡a mateixa manera que es va nomenar 

un altrc Patronat per al joment del tu

rismo al Monestir de Montserrat. Cap 

d'atjitests l'atroiuits no seneix de res. 

Només per a justificar un sou ais dele

gáis espanyols que, forcosument. lian 

<F ocupar el ¡loe mes vistos i mes ben 

remunerat. I quan se tracta de les di

vises entrades ¡>el lurisme. lotes han </<• 

passar a Madrid. En lloc de fer-nos 

presents de coses nostres. mes valdría 

que retornessin a Catalunya tota la ma

nió de coses que han pxtssal al lerritori 

espanyol i a nians de corporacions ofi

ciáis espanyoles, sense cap dret. El tre-

sor bibliogñific i artíslie de Catalunya 

seria, encara, mes voltios. 

Una mena d'artistes catalans.—£7 

pintor abstráete Cuixart és un /lome 

que, quan va acabar la nostra guerra. 

tenia tretzc anys. Vu néixer de la ¡or

nada del grup titula! Dan al Set i ara 

és un artista que es coli/za en les gratis 

exposicions i biennals i'Europa i Amé

rica. Pero segons ell mateix ha explicat 

a un redactor de la revista Franec Oh-

servateur (13 de juliol del 1961) no 

és pas ben bé un artista cátala i menys 

encara xovinista, sino un artista espa

nyol de Catalunya, com n'hi luí dallres. 

Cosa molí diferent (Fésser un artista cá

tala de veritat. Ell és espanyol, se sent 

molt espanyol i tot adoranl Espanya 

troba que és un país dissorlat on els ar-

tistes han <T emigrar aixi que ¡x>den 

obrir-sc pas fronteses enllá perqué a 

Espanya no hi teñen vida. Recordó els 

casos de Picasso i de Joan Miró, com 

exemples eminents. El pintor Cuixart, 

dones, com que qitan va acabar la nos

tra guerra només tenia tretze anys i en

cara no sabia res de política, ¿ha jet 

gran i no es jica en política i no sap 

ben bé perqué Picasso és antifranquis

ta. Ell está per damunt d'aquestes coses, 

per bé que diu que es reserva les seves 

conviccions polítiques catalanes. Qui sap 

de quina merut son. Cuixart és un re-

volucionari de la pintura d'avui pero 

no el ja revoltar l'opressió franquista 

de Catalunya ni ¡a sotmissió deis cata

lans, ni la prohibido de les revistes 

d'art en cátala, ni el jet que les confe

rencies sobre temes artístics catalans 

s'agin de donar en ¡lengua forastera. 

Qué en jarem de teñir uns artisles que 

signen en cátala les seves obres si no 

se senten catalans de veritat i no s'inte-

ressen poc ni molt per les tragedles del 

nostre poblé? Si per cas, serán com 

qualsevol Salvador Dalí, tan ben peixat 

peí franquisme, declaradament franquis

ta ell mateix i homenaljat pels ¡ranquis-

les del seu poblé —Figueres— amb 

banderes espanyoles i curses de braus. 

INDIHIL. 



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

lia. CONFERENCIA NACIONAL CATALANA 
INFORME DEL CONSELL EXECUTIU DEL C. N . C. 

i KS DdagMiaM dal Cooaefl H$t ional 
Cátala ais paisos d'Europa i America 
han col-laborat, en la mesura de lea re» 
pecüvcs pmrihiHtrtfi a la missió enoo-
manada («?r la Primera Conferencia 
Nacional Catalana del 1953. 

A l'interior deis paisos de Uengua ca
talana que viuen sotmesos a Tactual 
régim dictatorial espanyol, l'actuació ha 
estat de mes perill per la vigilancia eons-
tant de la policía franquista i per les 
condieions especiáis en que es traben 
els Memores del Consell, obligáis a trc-
ballar utilitzant altres norns d'entitats i 
organitzacions, toierades peí régim o 
clandestines, peí tal d'evitar la repres-
sió directa i per al millor desenvolupa-
ment del programa de treball previa-
ment elaborat a base de poder comptar 
amb la col-laboració de simpatitzants o 
d'agrupaments on els nostres Consellers 
actúen seguint les directrius cstablerles 
per a crear un clima de convivencia 
entre els diversos sectors de la demo
cracia catalana tot preparant les con
dicions que hauran de permetre la 
constitució d'una Alianza Nacional, tal 
com assenyala la Decía ració Política 
aprovada l'any 1953. 

La policía franquista ha aconseguit 
reunir bona part deis Documents ínter-
nacionals del C.N.C. i els presenta com 
una prova delictuosa ais detinguts que 
sospita que poden ser Membres o Col-
laboradors simpatitzants del nostre mo-
viment. Sortosament, mai no ha pogut 
acusar cap deis Consellers de l'interior 
i les activitats han seguit desenvolupanl-
se sense grans entrebancs. Els enllacos 
que els amics de rinterior han establert 
i multiplieat amb el Consell Executiu 
ens permeten de poder comptar amb 
una xarxa de comunicación! i el contac
te constant amb els germans de l'interior 
de totes les terres catalanes. 1 també 
hem estat de sort amb els Enllacos per
qué cap d'ells no ha estat descobert 
fins ara. Els exemplars de Documents in-
ternacionals del C.N.C. que té la po
licía franquista provenen d'algunes Re-
presentacions diplomátiques pro-fran-
quistes d'Organismcs Internacionals i 
de la distiibució directa feta per correu 
a organismes i persones representatives 
o significades de l'interior, algunes de 
les quals sabem que han lliurat aquells 
documents a la policía. Pero el Consell 
Executiu cada dia compta amb mes 
amics i simpatitzants que li fan arribar 
¡nformacions polítiques, fulls clandes-
tins i tota mena de propaganda nacio
nal. I el Consell Executiu pot fer arri
bar a rinterior el scu Servei d'Informa-
ció mensual, premsa, documents ínter-

VIH 

Lea activitats de les Delegación* 

a"Europa i América 

nacíonals i milers de fulls clandestina i 
altre impressos que li son encarrregats 
des de Barcelona maleíx per tal d'eludir 
els perills que comporta la utilització 
(l'impremtes clandestines. 

La tasca realitzada peí Delegat Per-
nament del Consell Nacional Cátala a 
la Unió Federalista de Nacionalítats 
Europees ha estat d'una gran eficacia i 
valorada com cal. Una prova del que 
diem és el fet d'haver estat elegit i ros-
legit el nostre Delegat Permanent —con-
seller Josep Maria Hatista i Koca— per 
a una Vicepresidéneia de la Unió i 
Cap duna de les Comissions de Treball. 
L'adhesíó del C.N.C. a la L'nió Fede
ralista ha perinés una major difusió de 
la riostra causa nacional entre el cen
tenar d'agrupaments nacíonals ¡ de mi
ñones europees ¡ a través de la mateixa 
Unió i per mitjá del seu Secretariat ha 
estat possible de divulgar els problemes 
actuáis del nostre poblé sota el régim 
totalitari espanyol de torn. 

Les Üelegacions del C.N.C, forma-
des per Consellers elegits en la Primera 
Conferencia i per Consellers designáis, 
provisionalment, peí Consell Executiu, a 
proposta d'una Delegació o de diversos 
Consellers, han fet acte de presencia en 
ocasions que ens permetien de fer sentir 
la veu deis catalans Uiures davant d'as-
semblees i congressos nacional» o inter
nacionals, davant les corporación* publi
ques í els governants de la respectiva 
jurisdícció territorial. Cada vegada que 
un organisme filial de les Nacions Uní-
des ha celebrat una reunió, les Delega-
cíons del C.N.C. han presentat Docu
ments especiáis i han repartit copies 
entre els Delegats. En congressos cultu
ráis, económies i socials s'han presentat 
informes especiáis sobre la situado deis 

Escolteu les emissions 

HORA CATALANA 

de 

Maria Dolors Bargalló 
X.E.S.M. 1470 kilocicles 

de 2/4 de 9 a les 9 
del vespre 

De dilluns a dissabte 

catalán» sota la dictadura franquista. 1 
el Consell Executiu. directamente o a 
través de les seves Delegación a, ha pre
sentat documents de rinterior i infor
mes complementaria a tutea lia assem-
blees pro-amnistía rae s'han rwHtrll 
arreu del món. 

El Consell Executiu i les Delegacions 
del Consell Nacional Cátala s'han MMri 
fraternalment i amb esperit patriótic a 
les iniciatives d'altres sectors del movi-
ment democrátic cátala, sense teñir en 
compte d'on procedien, polítiearmnt o 
soeialment, els seus promotors. El Con
sell Executiu, en canvi, ha aconseguit 
reunir entorn de la seva signatura de 
determinats documents ¡nternacionals 
a diversos agrupanienta - «¡ala, cultu
ráis i económies que han reforcat així 
la denuncia contra el régim franquista 
i han evidencia! I'eaperil de conviven
cia que anima el nostre uiovimcnt de
mocrátic de reivindicarlo nacional cata
lana i l'afany de col-laboraeiú en la Huí-
ta contra l'enemic comú. 

Diverses Delegacions del Continent 
America han desenvolupat una aetivi-
tat persistent relacionada amb la di
vulgado deis Servéis d'lníormació del 
Consell Executiu i del seu Sent í de 
Premsa. Cal esmentar, entre les mes ac
tives, les Delegacins de l'Uruguai, Ar
gentina, Brasil, Centre América, Cuba; 
i a Europa: Anglaterra i Franca. 

La política de discordia practicada 
per certs elements de l'exili entestats en 
atríbuir-sc representacions institucionals, 
h a n desorientat sovint alguns d e i s 
nostres propis amics i col-laboradors, la 
qual cosa ha fet perdre un temps pre
cios i ha malmés alguns treballs en curs 
d'execució. Pero al cap de pocs dies. 
tothom ha pogut eomprovar que els sem-
bradors de la discordia eren ¡ncapacos 
fins i tot de realitzar amb constancia la 
seva propia ]>olítica migradament regio-
nalista, tot emparant-se en uns carrees 
de fa molts anys caducats. I aquells ca
talans de bona fe que havien fet un pa-
réntcsí en la seva activitat patriótica en 
espera d'orientacions alienes i deis anun
ciáis revifaments institucionals, han con-
fessat el seu desencís i els mes conscients 
i abnegáis han retorna! a la feina en 
mala hora suspesa. Han estat molt pocs 
els que, després de Pengany, han rea. 
tat al marge de les nostres activitats o 
s'han tancat a casa, amargáis de la dis
cordia ¡ de la práctica de les males arls 
polítiques. Les circumstáncies en qué 
vivim fan encara mes condemnable el 
foment de la discordia i la inactivitat 
deis que es consideren els pares de la 
Patria d'una manera perpetua. 
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