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irredentista. La seva fita és la indepen
dencia política de Catalunya; objectiu 
que pot ésser plenament aconseguit, es-
sent aquesta una característica que el 
diferencia d'un moviment específicament 
polític, d'objectius que necessáriament 
es donen en funció deis estats socials que 
la circumstáncia histórica va produint. 

El seu carácter irredentista el consti-
tueix en un fet polític popular, que com
pren tots els moviments polítics. D'aquí 
la indispensable diferenciado política 
dins del camp nacionalista, o en altres 
termes, ¡'exigencia que la reivindicació 
nacional sigui defensada per tots i cadas-
cun deis moviments polítics catalans. 

Basta el que queda dit, per oompren-
dre que el Front Nacional de Catalu
nya no pretén abassegar la defensa de 
la llibertat de la Patria, ni limitar la 
seva significació a un moviment patrió-
tic al marge de la lluita política. La 
llibertat de la Patria és la condició in
dispensable, pero sois la condició, de les 
possibilitats del poblé cátala i els seus 
homes. 

El Front Nacional de Catalunya ha 
formulat una política en les seves líneas 
fonamentals, que es pot resumir en una 
afirmació: la personalitat humana i les 
seves relacions, crea i sosté la societat. 
Qualsevulga projecció del nostre pen-
sament está inspirat en ella. 

D'antuvi hem de remarcar que una 
política basada en la personalitat hu
mana i les seves relacions, está inscrita 
en la crisi del liberalisme i aspira a la 
seva superació. 

Les idees donen fruits mentre deter
minen una dinámica, mentre es mante-
nen com una promesa en tot l'ámbit so
cial; mentre, en fi, la seva vigencia re-
flexa l'interés que susciten entre els ho
mes. 

Pot arribar que la idea sembla haver 
esgotat la seva forga; perqué la reali-
tat demana ésser altrament interpreta-
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AMB data cinc d'aquest mes de marc, ens escriu un deis nostres correponsals a 
J~\ Barcelona, que durant la darrera setmana del passat mes de febrer i els pri

mers dies de Tactual, hi ha hagut a la capital de Catalunya diverses manijes-
tacions (Testudiants. A la Facultat de Medicina, situada a riíospital Clínic, van 
aparéixer a les parets de les aules i de les diverses dependéncies de Vedijici, ins-
cripcions de protesta contra el régim i cTafirmació patriótica. 

Posteriorment, alumnes cTaltres Facultáis, algunes situades a Vedifici de la Pla
ca Universitat i d'altres a la nova Ciutat Universitaria de Pedralbes, secundaren la 
iniciativa deis primers i a la sortida de les classes s'organitzaren en grups nombro-
sos que cridaven: «.Democracia i Llibertat-». Des del primer dia, la policía prac
tica nombroses detencions i una vegada mes la brutalitat del sistema repressiu es 
posa de manifest. La majoria deis detinguts ¡oren apallissats i vexats abans (Tésser 
posats a disposició de tribunals militars. Una altra concentrado d'estudiants va pro-
duir-sc aleshores davant deis locáis de la policía a la Via Laietana protestant con
tra la detenció i maltractes ais seus compnys. 

Les agencies internacionals de premsa han confirmat aquesta informado i han 
donat detalls deis fets. Ais pocs dies deis esdevéniments, quatre deis primers detin
guts foren jutjats per un tribunal militar i condemnats a diversos anys de presó: 
/oaquim Santpere de 21 anys rebé una sentencia de set anys, i Frederic Sánchez 
Julia i Jordi Parra Escuder, tots dos de vint anys d'edat, i Doménec Arbora March, 
de 19, foren condemnats a quatre anys. 

Una vegada mes, com en el cas de Jordi Pujol i els altres detinguts pels fets 
del Palau de la Música Catalana el maig del 1960, ha entrat en joc la llei cTexcep-
ció i els detinguts han estat sostmesos al fur militar, i condemnats per un procedí-
ment que és una auténtica aberrada jurídica, impropi d'un país civilitSat que pre
tén regirse per normes cristianes. Un deis principis jurídics básics en Dret penal, 
és que la pena ha (Tésser proporcionada al delicie. Es ciar que es inútil parlar de 
justicia ni d'ordre jurídic, en un régim on tot és il.legítim, des del seu mateix 
origen; on tot es sosté només per la coerció i Vamenaca; i on la dignitat humana 
i la llibertat son ignorades o escarnides. ¿Hi ha algú, encara, que en pugui dubtar 
en el món lliure, i sortir a la defensa d'un régim sota el qual demanar «Democra
cia i Llibertat» és una activitat subversiva? 

Un Govern que no permet la mes petita oposició i que ofega amb violencia 
qualsevol manifestado contraria, no pot pretendre que altres paisos, on els seus 
ciutadans gaudeixen de totes les prerrogatives ahornes lliures, Vacceptin com a mem-
bre d'una organització comuna. Ata que l'Estat espanyol pretén entrar a formar 
part de la Comunitat Económica Europea, resulta molt poc oportú que exhibeixi les 
seves característiques de dictadura intolerant, i el seu sistema de repressió cruel. 
Pero, ja el cap de l'Estat va dir a Burgos en un discurs pronundat amb motiu 
deis seus vint-i-cinc anys de dictador: « . . . qualsevol possibilitat ^integrado ha 
d'analitzar-se tenint present que l'economia cspanyola no pateixi perjudici en cap 
deis seus sectors básics i salvaguardant la continuitat de les institucions polítiques 
a les que Espanya deu el seu nivell de vida actual...» 

Els incidents cfaquests dies, demostren, ben ciar, que hi ha un descontent i que 
Foposidó al régim va creixenl. No poden dir que aqüestes manifestacions siguin 
Fexpressió d'uns polítics rcssentits, del temps de la República, perqué aquélls que 
han sortit al carrer reclamant els seus drets de ciutadans, son joves de les noves 
generacions que no teñen res a veure amb el passat polític. La seva reacció és es-
pontánia i nascuda deis seus propis sentiments; és de protesta contra la tiranía i 
la imposició a" organitzacions i sindicats oficiáis; és patriótica davant la persecució 
de la nostra cultura, de la nostra tradició i de la notra personalitat nacional. 

Cal fer patent la nostra solidaritat amb els joves estudiants de Barcelona i de
nunciar al món el tráete de qué han estat victimes i les injustes condemnes que els 
son aplicades. Cal posar en evidencia aquesta continua violado deis Drets Humans 
i cercar el ressó, no solamenl en els organismes internacionals adequats, sino tam
bé en els sentiments i en la consciéncia de tots aquells que senten respecte per la 
Llibertat y la Justicia. 
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La replica La inseguretat da, perqué s'ha oblidat la sembra cons-
tant obligada per a mantenir el patrimo-
ni comú. Aixó és tant com dir que els 
homes poden seguir units, a desgrat deis 
seus interessos diferents, si els mou la 
realització d'una idea. 

No és aquest el cas del liberalisme; 
está en crisi i les reaccions per ella pro-
vocades han desviat els homes de les 
exigéncies que imposa la seva persona-
litat. Aquesta ha estat dimitida. 

L'esdevenidor, dones, d'una política 
basada en la personalitat? Si la mort 
social del liberalisme sitúa per reacció 
la crisi en el seu element, en l'esperit de 
l'home, pot determinar un ressorgiment. 
Aquest és l'esdevenidor; la direcció prin
cipal deis esforcos queda marcada. La 
crisi pot inspirar noves formes socials. 

La conjunció del liberalisme i el pro-
cés d'industrialització, ha produít una 
transformació espectacular de la socie
tat. L'exigéncia humana ha experimen
tal un considerable augment de benes-
tar. A desgrat d'ell, ens trobem que el 
liberalisme és una de les formes políti-
ques que mes desfavorablement ha sal-
dat els seus deures socials. 

No és que el fenomen s'hagi desenvo-
lupat amb especiáis vicis interns que el 
facin mes reprobable que qualsevulga 
forma antecessora. El procés ha estat el 
de sempre: el fet en marxa crea i estén 
la riquesa; aparelladament, va endavant 
el procés social de selecció, amb l'enlai-
rament de les personalitats mes idónees 
amb la nostra forma. Mentre existeixen 
possibilitats, el eos social s'interessa en 
els móduls, en les noves formes de vida 
que el liberalisme proposa. Els estaments 
creats sedimenten, disminueixen les pos
sibilitats, l'ascensió esdevé mes difícil; 
la situació es va tancant. La respota del 
eos social a les situacions tancades pren 
la forma de revolta. 

Pero un nou actor ha entrat en ac-
ció: el poblé. I per primera vegada lia 
estat postulada en nom d'ell la lliber-
tat. La injusticia es converteix en injus
ticia social i l'ambient sensibilitzat la 
reputa monstruosa. 

De fet ho és, entre altres motius, per 
les possibilitats que el liberalisme té a 
les mans per a oombátre-la. L'error con-
sisteix en deixar-se arrossegar fins a les 
darreres conseqüéncies per les formes 
económiques que ell mateix crea. El li
beralisme es converteix en un procés 
económic, triturador de les eines ideáis 
que l'han fet néixer. No es pot oblidar, 
o almenys no impunement, que viure és 
un fet ric i complexe; constitueix una 
aspirado permanent en els ordres per
sonal i social que no es pot deixar de 
banda. Especialment mentre es seguei-
xen proclamant els grans principis amb 
veu farisaica. 

Sobre la forma económica del libe
ralisme, dominat per la idea de produc-
ció i la seva técnica, s'erigeix represen-
tatiu el capitalisme. La seva figura es
pecialment antisocial, és el capitalisme 
financer. 

La réplica mes interessant, almenys la 
mes carregada de conseqüéncies, és el 
marxisme. Instal-lat en el Poder, el mar-
xisme desenrotlla una fase de llibertat i 
benestar diferits. El que afirma rotun-
dament és el futur de la societat; i sobre 
aquesta petició de principi descansa i 
justifica el régim mes autoritari que re
gistra la historia. 

L'oligarquia política representa la re-
volució, el recorregut historie de la qual 
desplega l'organització i la técnica de 
producció capitalistes, sota la bandera 
de la missió histórica del proletariat. En 
la seva fase de trancisió indefinida, el 
capitalisme d'Estat supleix el capitalis
me liberal. 

I és precisament en aquesta fase, la 
que es desenvolupa actualment vers una 
fita fonamentalment incerta, on el pro-
letari s'identifica completament. O, en 
altres termes, la unificació social procla
mada peí marxisme al Poder, consisteix 
en la incorporado social completa de la 
condició de proletari. 

El que apareix ciar, és el menyspreu 
absolut del present en benefici del futur. 
Aixó accentua l'error de consideració 
humana comes peí liberalisme, aquest a 
benefici de la producció. Els seus efectes 
contribueixen a mantenir una realitat 
que, en el fons, no difereix de l'existent 
sota el fariseísmo liberal. 

El factor huma queda disminui't de 
tot alió que els límits de l'área social no 
comprenen. El resultat és disminuir en 
la mateixa mesura la imaginado sobre 
les seves possibilitats, en lloc de desco-
brir-ne de majors dins del nou i mes re-
dui't ámbit que el limita; 1 és que la con
sideració fragmentaria d'una unitat con-
dueix a resultats falsos. 

La conseqüéncia mes greu, a desgrat 
de ¡'entusiasme que la disciplina fabri
ca, és el desencís per la fallida de l'ob-
jectiu de socialització. Voluntariáment 
o involuntáriament, el socialisme polític 
tendeix a l'estatificació de l'eoonomia. 
La societat pensada com una nova per
sona, a la qual s'atribueixen els drets, 
sois pot sostenir-se per mitjá d'un Po
der que la culmina i, a la fi, la despos-
seeix. De fet Túnica persona que resta, 
abassegadora, és l'Estat. 

En el procés socialitzant, dones, son 
innecessáries les garanties personáis, i, 
per tant, esdevé increíble que el socia
lisme les postuli. Garanties que passen 
sense aturar-se en el eos social, a mans 
de l'Estat. En aixó consisteix el totali
tarismo. 

Si des del punt de vista moral pot con
siderarle la negado de la solidaritat hu
mana, error del liberalisme, com un deis 
factors que mes han contribuít a crear 
l'esperit de revolta, no fóra just desco-
néixer-ne d'altres q u e confereixen a 
aquest esperit un carácter particular. 

El que no pot carregar-se a compte 
del liberalisme, és no haver previst que, 
grácies a les realitzacions de la técnica, 
la situació havia d'evolucionar de ma
nera literalment. vertiginosa. Les situa
cions queden depassades sense dóijar 
temps a consolidar o adaptar-se a elles.' 
Aquests canvis radicáis produeixen un 
tipus de crisi que. no pot referir-se a cap 
fase histórica passada. Les dues darre
res guerres mundials, per citar un exem-
ple, han estat d'efectcs devastadora, so
bre tot ordre d'estabilitat humana; i les 
seves manifestacions mes rellevants, ve-
locitat supersónica i desintegració, han 
causat pertorbacions que afecten el mes 
íntim de la consciéncia. 

Així neix un tipus de revolta de 
l'home contra la situació que el depassa, 
que el posa gairebé en fallida, en tant 
que el desorienta i no sap per quin ca-
mí tirar. El que caracteritza la crisi, és 
la inseguretat radical en qué vivim. 

En aquesta inseguretat, incapac, l'home 
d'afrontar la seva situació, s'origina la 
tendencia a cedir la seva responsabilitat. 
Intimament relacionades, per la seva, 
coexistencia i peí sincronisme del seu 
procés, es manifesten la crisi provocada 
per la pressió del capitalisme i per la 
de la técnica. 

La reacció immediata, diríem instin
tiva, és la demanda de seguretat. Obser-
vi's que tal demanda suposa un movi-
ment de fúgida, i com a tal, definit per 
dues característiques: negar-se a afron
tar la situació, i, per tant, renunciar a 
comprendre-la degudament; seguida-
ment, alienar la responsabilitat, i amb 
ella, la part d'acció que és privativa de 
l'home. 

Negar-se a fer front a la situació, sig
nifica conformar-se a deixar-la evolucio
nar al marge de la propia influencia; ja 
que passa a ésser considerada per les 
entitats a les quals es demana seguretat: 
gremis, sindicáis, associacions confessio-
nals, organismes públics. Al cim, ame
nazador en la omnipreséncia que li és 
requerida, l'Estat. 

L'acció de qualsevol grup social es 
mou dins l'ámbit de la seva significació 
limitada i específica. Mentre funciona 
com a tal grup, es mantenen en el seu 
sí les tensions produi'des per la lliber
tat deis seus components. Pero si se li 
demana que funcioni, no com a tal grup, 
ans que projecti la seva acció sobre to
ta la complexa situació tal com es pre
senta a l'home, se li demana una fun-
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ció impropia que, al seu torn, ha de ce-
dir. 

Ha quedat invertit el procés d'intcgra-
ció social. L'home no integra, ans és in-
tegrat peí grup; el grup no integra l'Es-
tat, ans és integrat al seu torn. Hem 
arribat al totalitarisme. 1 entengui's que 
aquest és exercit per l'Estat a manca 
d'instáncia superior. El totalitarisme, 
dones, pot néixer, no com a resultat de 
fomentar una idea preconcebuda, ans 
com a conseqüéncia del moviment ¡ni-
ciat peí primer home que es nega a 
afrontar la situació que té al davant. 

Si observem que, qualsevol que siguí 
el seu origen, sempre suposa un aban-
donament de responsabilitats, costa poc 
de concloure que el totalitarisme és un 
Poder constitutivament irresponsable, al 
qual tot li és permés. Sota la seva égida, 
la llibertat careix de sentit i la práctica 
del terrorisme d'Estat esdevé normal. 

I bé; si la societat política té algún 
sentit, cal donar per sabut que en ella, 
constitutivament, els homes son respon
sables davant deis homes. Per tant, no 
es pot admetre per greu, confusa o ame
nazadora que es presentí la situació, 
cap mena de fórmula política que no 
mantingui operant i expedita una via de 
judici i de sanció. 

En el fons, no s'oculta a ningú la 
irresponsabilitat del Poder polític tota-
litari; l'aquiescéncia pública a la seva 
gestió pren la forma de silenci amb qué 
els homes intentem ofegar les nostres 
grans i intimes vergonyes. La disconfor-
mitat subsisteix. L'ordre de vida basat en 
la puixanca social, postulat peí totali
tarisme, proporciona la seguretat: heus 
ací la fórmula. Es tracta d'un parany. 
El sentit d'aital puixanga i la seva re-
lació amb el que l'home entén per be-
nestar i per finalitat, és el que está per 
demostrar. No es percebeix claramenl 
com, a manera de redistribució, la pui
xanca social augmenta i perfecciona el 
valor personal; o com la prosperitat eco
nómica de l'Estat, repercuteix forcosa-
ment —contra tota experiencia— sobre 
la prosperitat individual. Sobretot no es 
compren com, abolides les garandes que 
defensen la vida privada, es pugui ad
metre que d'un régim totalitari se'n se-
gueixi el millorament de qualsevulga 
condició. 

Hem d'insistir, e n c a r a , que la 
forma moderna de tirania, manca de 
precedents en la historia. El totalitaris
me sois podia produir-se en una societat 
técnicament molt desenvolupada. El Po
der polític sois pot adquirir proporcions 
totalitáries a favor deis mitjans que li 
presta la técnica actual. Ens veiem, 
dones, obligats a pensar seriosament en 

la contraposició deis efectes que la téc
nica produeix: és a dir, si el benestar 
no será pagat al preu de la llibertat. 

Es tracta de saber si el seu absolut 
desenvolupament pot esclavitzar el que 
fins ara s'ha entes per vida espiritual; 
entenent per absolut, naturalment, el 
que deixaria al marge tota considera
do de valor sobre la persona humana. 

L'empresa política 

Resumint el que queda exposat, di-
rem que la circunstancia histórica que 
vivim, facilita la dimissió de l'home i, 
amb ella, la formació de Poders polí-
tics irresponsables. 

Les experiéncies son ja suficients per 
a comengar a creure que la dimissió no 
canvia favorablement la circumstáncki. 
El resultat és que la vida s'empobreix i 
la seguretat no augmenta. La dimissió 
és un error. 

En qualsevol circumstáncia cal fer 
una política; en el ben entes que la seva 
qualitat depén de la mesura en qué la 
moral i la llibertat son exigides. El deu-
re d'un Moviment o d'un Partit polític 
consisteix en recordar, en primer lloc, 
que no es poden defugir les qüestions 
que la situació planteja; al contrari, son 
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planlejades exígitivament i han d'ésser 
afrontades amb l'escaient responsabili-
tat. Es l'home qui ha d'obrir la porta a 
la justicia amb una política que projec-
ti socialment una personalitat vigorosa. 
Aixó és fonamental, ja que en darrer 
terme, una política descansa en un es-
perit i una moral. 

Des de qualsevol nivell que es practi-
qui, l'acció política s'atura en el límit 
format per la zona de llibertat perso
nal. 1.a seva missió consisteix a fomen
tar un clima on la personalitat humana 
es desplegui segons les seves energies 
posades a contribucíó de la solidaritat. 

Per fi, l'acció política mes significa
tiva i mes qualificada, és la que es ma-
nifesta desenrotllant permanentment la 
idea de justicia. 

Com es veu, son punts que contenen 
proposicions senzilles i molt conegudes; 
ádhuc diríem que de massa conegudes i 
manejades han perdut virtualitat. O el 
que és mes greu, peí seu to sempre grat 
a 1'oida, s'ha abusat d'elles per a enco-
brir propósits que repugnen la seva ve-
ritable significació. 

Una empresa política opera sobre una 
realitat. L'actual, marca amb accent so
cial la llibertat, la solidaritat i la justi
cia. Aixó sois significa —pero ho signi
fica—, una major consciéncia deis dos 
factors que acompanyen la marxa social 
de 1'humá llinatge: l'home i el seu ámbit 
de relacions, la societat. 

La tensió existeix necessáriament en 
tant que relació significa tensió, mentre 
l'Estat es limita a la seva funció regu
ladora de les relacions socials. I desapa-
reix en el moment en qué passa a de
finir-Íes, des de l'aillament a qué el con-
dueix un Poder absolut. Des d'aquest 
aíllament, el Poder descobreix vastes 
empreses futures al servei de les quals, 
posa la societat i el seu present. 

La clara idea de la naturalesa i sig
nificació deis dos factors, porta a la con-
clusió que l'home fretura la llibertat po
lítica i la solidaritat social en tensió i 
conjunció inseparables. Les formes ins-
titucionals han de basar-se en l'operant 
coneixement d'aquest fet que apareix es-
pontániament en tota forma d'associació 
humana. 

Amb aixó no hem descobert res de 
nou. Tanmateix, la insistencia a posar-
ho de relleu es justifica, per una banda, 
per la tendencia a defugir l'esforg per
sonal i permanentment vigilant, que exi-
geix la seva realització. Després, perqué 
la puixanca social que en la fase actual 
pot desplegar-se, converteix en extraor-
dínáriament perillosa qualsevol desvia
do . 
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DOCUMENTS DE U1NTER10R DE CATALUNYA 
i 

NOVES TORTURES I CONDEMNES 

JJURANT la darrera setmana del passat mes de febrer i tam
bé en els dies de Tactual mes de marc, els estudiants bar-
celonins s'han manifestat cada día. La protesta es va iniciar 
a la Facultat de Medicina, radicada a l'Hospital Clínic, en 
forma d'inscripcions a les pa¿tets de l'edifici i a les escales 
interiors, aules i diferents dependéncies de l'edifici. Les 
inscripcions eren de tons radicáis i molt expressives, fent-s'hi 
vibrants afirmacions patriótiques catalanes i de forta condem-
na del régim franquista. També es feien alusions a Tactual 
situació del doctor Jordi Pujol. També hi constaven, com és 
natural, frases afirmatíves del dret que té Catalunya a gau-
dir de la seva llibertat. Després d'aquesta primera part, la 
protesta i les manifestacions hostils a Tactual estat de coses 
polític, anaren augmentant dia per dia i s'hi van adherir gran 
nombre d'elements escolars deis que assisteixen a les classes 
que encara es donen a Tantic edifici de la Plaga de la Uni-
versitat i deis que cursen llurs estudis a les noves instal-Ia-
cions del que en diuen la Ciutat Universitaria, a Pedralbes. 
Ja, en el primer dia de la protesta, es van practicar diverses 
detencions, les quals anaren augmentant en dies successius. 
No caldria dir que, com és costum, alguns deis detinguts van 
ser apallissats de manera brutal, la qual cosa va obligar a 
hospitalitzar-ne algún. En trobar-se una mica restablerts de 
les contusions sofertes a mans de la policía, van ingressar a 
la Presó Model, on ja hi havia altres detinguts per les ma-
teixes causes. En total, segons sembla, els empresonats van 
arribar al nombre de quaranta. Per cert que, en una de les 
accions de la policía, Tescriptor A. Cirici Pellicer, absoluta-
ment alié ais nuclis estudiantils, va caure a la xarxa deis 
cops de teles que tot sovint s'acostumen a parar ais catalans. 
L'arbitrária detenció de Cirici només va durar unes hores. 
Avui, dia 5 de marg, la cosa, pero, ha pres caires mes greus. 
S'ha celebrat a l'edifici del Govern Militar de la Rambla de 
Santa Mónica, un Consell de Guerra contra tres deis detin
guts de primera 'hora. Per a dos deis acusats s'han demanat 
set anys de reclusió i per al tercer tres anys. S'ignora, en 
aquest moment, si la pena será confirmada o modificada per 
Tautoritat militar. El Consell de Guerra del qual parlem, va 
celebrar-se en una dependencia tan redui'da que no va ser 
possible donar cabuda a Timportantíssim nombre de públic, 
la majoria companys deis processats, que s'havien fet el pro-
pósit d'assistir-hi com a manifestació de solidaritat. Pero van 
haver de restar al carrer, esperant el final de Tacte.—J. M. 

2 

ELS ESTUDIANTS CATALANS 

L A lluita que des de fa molt de temps menen els estudiants 
universitaris de filiació independentista, va promoure un nou 
incident & Barcelona que ha tingut derivacions molt violents 
i que ha culminat amb unes condemnes militars contra els 
minyons acusats de principáis promotors de la protesta con
tra el régim franquista. Circula clandestinament un butlletí 
editat peí Bloc d'Estudiants Nacionalistes, sota el patronatge 
del Front Nacional de Catalunya. 

El desvetllament de la consciéncia nacionalista deis estu
diants universitaris catalans i les seves manifestacions en pro 
de la Democracia, la Llibertat i TAmnistía, portará nous in-
cidents, i, segurament, noves tortures i noves sentencies deis 
tribunals militars. Uns tribunals militars que es dediquen a 
castigar severament ais que s'atreveixen a insultar el Cap de 
TEstat. 

Després de tants anys d'acabada la guerra, encara son con
sideráis com a delictes militars els que son titllats d'insult a 
superior. Talment com en plena guerra. 1 així resulta que un 
simple manifest atribu'ft al jove doctor Jordi Pujol —mani-
fest que sabem ben bé qui el va escriure i editar i ens consta 
que no va ser Jordi Pujol ni els seus amics— va servir per 
a dictar una sentencia severíssima i portar-lo a presidi jun-
tament amb Timpressor que hom va suposar que havia editat 
aquell manifest. Com que la campanya contra Galinsoga 
—aquesta feta, sí, sota la dírecció de Jordi Pujol— no dona-
va motiu per una sentencia com la que es volia dictar, es 
va atribuir a Pujol la responsabílitat d'un manifest en el qual 
s'insultava, amb arguments de pes, al dictador: Us presentem 

al general Franco, deía el títol. 

Tothom pensa que els aldarulls universitaris catalans que 
van comencar el vint de febrer, portaran cua i que les deten
cions, les tortures i les condemnes es multiplicaran. Perqué els 
estudiants universitaris de Barcelona no están pas disposats 
a retirar-se de la lluita i cada día augmenta el contingent deis 
que creuen que és un bon moment per a donar senyals de 
vida i fer veure al món occidental que la tranquilitat inter
na del que es coneix amb el nom d'Espanya és una falsa tran-
quilitat que, a Catalunya, está matisada per un redrecament 
de les noves generacions que s'han inoorporat al moviment1 

d'independéncia nacional catalana amb una formació sorpre* 
nent perqué es tracta de joves que han estat formats a la 
manera franquista i costa de creure que hagín pogut allibe-
rar-se de les doctrines exótiques del nacional-sindicalisme per 
a seguir el camí de la Llibertat i la Democracia, com a con-
tingut d'una futura Catalunya independent. Hi ha qui con
sidera que la lluita entre el régim i la familia, a Catalunya, 
ha donat el triomf ais pares deis estudiants contra TEstat tota-
litari que representa el general Franco. Semblava, fins ara, 
que la majoria deis estudiants i treballadors de les noves ge
neracions catalanes havia estat emmetzinada per l'ideologia 
nazi-feixista imposada a les Universitats, ais Instituís i a les 
Escoles primáries i tot. No s'ha fet excepció ni de les Uni
versitats Industriáis o Escoles Técniques, on fins i tot a TEs-
cola d'Agricultura de Can Batlló, de Barcelona, és obligat Ten-
senyament de la doctrina del moviment falangista. No cal dir 
que les anomenades Universidades Laborales, creades peí ré
gim franquista, son establiments on els minyons que hi van a 
parar son sotmesos a un sistema pedagógic que els allunya 
de la tradició catalana i els fa estrangers entre els seus pro-
pis familiars. S'han donat ja molts casos —com passava a 
TAlemanya de Hitler— que els filis han denunciat a les au-
toritats franquistes al seu pare o al seu germá de filiació 
democrática. El problema greu será el dia de demá quan els 
governants del nostre poblé hauran de retornar a la norma-
litat tota la munió d'estudiants —nois i noies— les idees i 
sentiments deis quals han estat pervertits peí régim dictato
rial espanyol. La seva catalanitat ha estat combatuda amb 
arguments i amenaces i la tradició democrática familiar ha 
estat atacada a fons. Caldrá, passi el que passi, salvar aques
ta joventut per a Catalunya.—M. P. 
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LA PROTESTA DELS UNIVERSITARIS CATALANS 

J )ELS nostres bons temps de joves, nosaltres, en recordem les 
diferencies, les discrepáncies i les Uuites que es manifesta-
ven, obertament, cada vegada que, en qualsevol aspecte de 
la vida del nostre poblé, sorgien qüestions que apassionaven 
i feien exteriorizar els anhels i sentiments que ens impulsa-
ven a fer afirmacions de la nostra voluntat col-lectiva. 

No mirávem pas les conveniéncies alienes ni els interessos 
que, els altres, es t raen que estaven obligats a defensar i a 
intentar de salvar. Sobretot quan es tractava de fer prevaler 
certes integritats idealistes que feien bategar el nostre cor, 
l'ímpetu jovenívol, es desfermava ardidament. En aquell temps, 
pero, nosaltres erem joves, i, ara, ja som vells. Per tant, potser 
perqué ho reconeixem, avui, en certa manera, pensem i refle-
xionem d'una manera diferent d'aleshores. Així i tot, aquesta 
cosa que se'n diu experiencia, en termes absoluts, hem de re-
conéixer que no ha passat d'ésser sempre válida per a sobre-
posar-la a totes les qüestions. 

Moltes de les actuacions que, avui, poden emprendre les 
joves promocions, nosaltres no les realitzaríem. Pero aixó que 
és una realitat i que comporta l'adopció, per part nostra, 
d'una actitud de cautela, no ens priva de contemplar amb 
simpatía la posició i les activitats que adopten els joves d'avui, 
encarats davant del fet que suposa la situació política de l'Es-
panya de Franco que, d'encá del 36, intenta d'ofegar el nostre 
poblé en tots els seus mes vitáis aspectes: moráis, polítics, 
culturáis, económics. 

Fin ara, la gent de les velles generacíons anava observant 
el poc interés que, en general, semblava teñir una bona part 
de la joventut i, amb molta pena, constatava o es pensava 
que eren molt pocs els joves de Catalunya que es preocupa-
ven del nostre problema nacional. Malgrat de oonsiderar-los, 
nosaltres, com elements de mes preparado que no pas els 
joves del nostre temps, ens dolia de no veure manifestacions 
de protesta i d'afirmació nacional catalana, quan tantes i 
tantes coses passaven i passen a la nostra térra, sotmesa a la 
tiranía espanyola de torn. Ens feia mal, ens dolia fortament 
constatar el que semblava mesellisme o inconsciencia quan 
véiem que la nova generació no reaccionava contra les fue-
tades, els ultratges, els atropells i les injustícies comeses con
tra Catalunya i els catalans. 

Ara, amb la protesta iniciada i sostinguda a la Univer-
sitat barcelonina, ja han tornat a ressonar els crits reivin-
vindicadors i s'han aixecat nous clams d'oposició al régim to-
talitari espanyol. Ja, una vegada mes, la consciéncia adormida 
deis joves catalans universitaris —filis, lógicament, de famí-
lies partidáries de la pau i de l'ordre interiors i d'evitar que 
el noi s'emboliqui en aldarulls de carrer que li poden portar 
greus perjudicis—, aquesta consciéncia jovenívola s'ha ma-
nifestat novament d'una manera clara i vibrant. Ja ningú no 
podrá dir que la joventut catalana está desvinculada de les 
nostres coses i que no es sent solidaria de la protesta oonstant 
de la part mes conscient del nostre poblé. Perqué és evident 
que porta arrapada a l'ánima la munió de catalans que han 
estat protagonistes i victimes, com actors o com espectadors, 
d'un període de la nostra historia. 

El ciutadans que han dedicat atenció especial a la re
conquista o a la formado catalana d'aquesta joventut ardida 
d'avui, mereixen bé de la patria. I es veu que no han estat 
pocs els que s'han dedicat a la missió de desvetllar conscién-
cies catalanes perqué la florida es comenca a veure arreu de 
la nostra térra. Com passa també entre una minoría, cada dia 
creixent, de valencians i de balears que, a través de la llen-
gua i de la cultura, van forjant una nova generació que, a 
hores d'ara, ja sobrepassa ais que anys enrera eren vistos des 
de Catalunya con uns valencians i uns balears exemplars, amb 

clara consciéncia de catalans i amb un afany d'incorporació 
a la cultura general catalana que es feia evident en múlti
ples manifestacions. I és que, en realitat, avui el sentiment 
nacional o de catalanitat profunda es desvetlla mes entre l'e-
lement popular que no pas entre la gent gran enquadrada 
en la classe mitjana o benestant. Aixó és una gran victoria 
que ha de reportar-nos guanys quantiosos en el camp espi
ritual. Fins i tot aquells professors universitats i particular* 
que han esmergat bona part del seu temps a la formació pa
triótica i espiritual de les noves generacions, es sorprenen de 
la rapidesa de l'avenc, aconseguit entre els seus deixebles de 
cursos priváis o fets al marge de les aules oficiáis. 

Tot i haver de lamentar les condemnes imposades ais es-
tudiants sotmesos al darrer Consell de Guerra, volem remar
car que la joventut escolar catalana s'ha rehabilitat davant deis 
nostres ulls i amb l'actitud adoptada, ha demostrat a tots els 
homes liberáis de Catalunya i també ais de fora del nostre 
país que encara ningú no ha pogut ofegar el nostre anhel 
col-lectiu de llibertat.—M. J. C. 

4 

LES VICTIMES 

L A presencia d'un gros contingent d'estudiants universitaris 
davant la Jefatura de la policía espanyola de Barcelona, no 
va poder evitar els mals tractes i les tortures que, sota els 
auspicis del Governador Civil, successor d'Acedo Colunga, han 
estat de nou aplícats ais delinguts. Aquells catalans que eren 
partidaris de no fer enfadar el Virrei espanyol de torn, cal-
drá que obrin els ulls a la realitat i contemplin a Tactual re-
presentant del franquisme com un altre deis botxins que están 
al servei de la tirannia. Els antecedents, com a col-laborador 
de primera hora en la preparació de l'alcament monárquico-
militar, des de Canáries, no podien esborrra-se fácilment i ara 
s'ha manifestat amb tota cruesa la veritable personalitat del 
que, per unes quantes anécdotes, s'havia presentat com un 
amic deis catalans. Será deis catalans amics d'ell; pero no 
pas del poblé de Catalunya. 

Els joves condemnats peí darrer Consell de Guerra son ele
ments de les noves promocions universitáries amb consciéncia 
i voluntat. Algún deis seus cognoms podría fer creure un altre 
comportament. No ha estat així. Joaquim Santpere, de 21 
anys, ha estat condemnat a set anys. No hi van valer les su
pliques d'un deis seus professors, pare jesuíta. Els altres tres 
acusats foren Frederic Sánchez Julia, de 20 anys, Jordi Par
ra Escuder, també de 20 anys, i Doménec Arbora i March, 
de 19. Aquests darrers han estat condemnats a quatre anys. 
Els crits de Mori Franco, i els rétols reívindicadors de la De
mocracia, la Llibertat i l'Amnistia per ais empresonats, clas-
sifiquen aquests joves estudiants com integrants de la part 
mes selecta de la ciutadania jovenívola de la Barcelona d'avui. 
L'exigéncía catalana de qué els acusats fossin jutjats per tri-
bunals civils, ha estat rebutjada pels caps de l'Exércit espa
nyol d'ocupació.—F. R. 

Escolteu les emissions 

HORA CATALANA 

de 

María Dolors Bargalló 

X.E.S.M. 1470 kilocicles 
de 2/4 de 9 a les 9 

del vespre 

De dilluns a dissabte 
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LES ARBITRAR 1ETATS AL DIA 

\HB inotiu deis incidenU universitaris que han portat a pre-
-NI¡ uns jovea que van teñir el coratge de plantar cara al regira 
i de manifestarle com a catalans nacionalistc.-., dcmócrates i 
libera]*, en ha tocat el rebre a dos coznpanys universitaria 
estrangnri deis que son cridats a venir al nostre país per a 
fer-ae una callara autentica. 1 els para ÍTW crenen. 

Michael Lobwicb, de dinou an\s, és un estudiant de na-
cionalitat nordanericana que, juntament amb Beny Ibsen, de 
nacionalitat danesa, i de 23 anys d'cdat, contemplaven les ba-
tnteei entre estudiants i poli des a la Pla^a de la Universitat 
de Barcelona. Portaven unes maquines de retratar i van vo-
ler treure unes fotografíes com a record deis fets que presen
cia ven, tente participar-hi ni molt menys, com escau a un 
estranger resnectuéa amb les Ueis del país on viu eircums-
tancialment. A mes a mes de prendre'ls la máquina fotográ
fica, al nordamericá — precisament al nordamericá, potser fill 
d'un deis republicans admiradors de F raneo i del seu régim— 
se li va posar una penyora de cinc mil pessetes. I encara no 
saliera si, finalment, serán expulsats del país per les anome-
nades autoritats franquistes. Depen de l'expedient que ha estat 
obert per a esbrinar si es posaven en qüestions politiques i si 
pensaven com pensen els joves estudiants que aquests dies 
han tornat a donar fe de vida i de ciutadania catalana i 
catalanista. 

Els estudiants barcelonins s'han adrecat a les organitza-
cions universitáries de fíliació democrática perqué facin 
pública la seva protesta i la seva solidaritat peí fet de ser 
penyorat», i, possiblement, expulsats de Barcelona, els dos 
estudiants que es limitaven a fer d'espectadors de la batalla 
enjaulada entre la ben armada policía assalariada del régim 
totalitari espanyol i els estudiants desarmáis que denuncia-
ven al món lliure el franquisme i la conculcació deis drets 
más elements de ciutadania. 

Els dos estudiants estrangers, si es veuen obligats a re
tornar a liurs pa'isos, podrán dir el que han víst i quin es 
l'estat d'ánim deis joves universitaris catalans enfront del ré
gim espanyol al cual está sotmesa Catalunya.—T. A. 

6 

EL MOVIMENT EUROPEISTA 

TB% moviment europeista cátala va prenent cada dia mes em
penta. La situado política espanyola i també la situado eco
nómica plantegen el problema greu de la integració del país 
al Mercat Comú Europeu. 0 és admés, amb totes les seves 
conseqüéncies, el régim despótic de Franco, o es produeix un 
daltabaix que ningú no pot calcular fins on arribará. 

L'informe deis técnics bancaris i financers espanyols, ca
talans i internacionals, ha posat en evidencia la mentida de la 
brillant situado económica espanyola presentada com a mag
nífica peí fet de teñir disponibles uns milions de dólars pro-
cedents del turisme i de la restricció d'importancions deis 
darrers temps. FJ fet de poder disposar d'una quantitat de 
divises, no vol pas dir que un país estígui en una situació 
económica brillant i estable. La situació económica d'un país 
es veu a través d'altres aspectes de la producció i del con-
sum. 

FJ bo del cas és que el greu problema plantejat per la 
banca internacional en declarar aqüestes coses que son de sen
tit comú, ha causat estralls a les altes esferes del régim 
franquista i ha obligat a gestionar, cuita-corrents, Padmissió, 
encara que sigui com a país associat, a la Comunitat Econó
mica Europea. Castiella, el ministre franquista de Relaciona 
Exteriors, ha hagut de desmentir internacionalment els bons 

auguris ((tu- venia fent ÜBattrw —un altre mu Tran
co— a propósit del futur esplendoró* de l'economia nsptnjol i. 
Ara resulta que és necessari dir la veritat perqué reconomia 
espanyola está a punt d'eMimbar-se. 

Tothom sap que és ací a Barcelona on el moviment eu
ropeista té mes for$a i representació. A tot Europa se cap de 
l'i\isténcia i actívitats deis europeistes catalans que, des de 
Finid del federalÍMiie eoTOpeB, shan manifestat partidar 
reeolzar-lo i d'íncorporar-hi el país. Les entiláis europ. 
existents a (Catalunya son prou conegudes de tot el món t>> 
(¡dental com a entitats de filiació democrática ¡ els seus lio-
mes representad us s'han caraeteritzat sempre per una posidó 
totalment favorable a promoure el canvi d'estructura i d'orien-
tacíó espanyoles per tal de perroetre la incorporado política. 
económica i cultural a l'Europa nova. 

EJs opositors franes i els dissirnuladors que están situ.it-
enfront del régim es concentren a Catalunya i especialment 
a Barcelona i han convertit el nostre territori en el baluard 
de l'europeisme democrátic. FJ bo del cas és que, tot i que a 
Madrid mateix han sorgit homes i grups que obren els ulls 
a la realitat i adopten posicions publiques que coaccionen al 
régim franquista perqué faci concessions i permeti l'entrada 
d'Espanya al Mercat Comú Europeu, els raes actius. en el 
camp polític i en el camp econórnic, teñen el seu lloe d'ope-
racioris a Barcelona i aprofiten totes les avinenteses per a 
manifestar-se. Per a manifestar-se sense peril], és ciar. Entre 
aquests europeistes hi trobem gent com Encales, Mateu, el 
baró de Viver i també el dirígent polític espanyol Gil Ro
bles. 

El dia 8 d'aquest mes de mar?, l'Institut d'Estudis Euro-
peus de Barcelona va organitzar un gran banquet a l'Hotel 
Ritz amb un cobert que arribava a les 500 pessetes. No era 
pas un banquet popular. Pero els europeistes de Barcelona 
que no els venia de cinc-centes pessetes, van acudir-hi com 
un sol home, perqué ja se sabia que seria un acte encamina! 
a pressionar Franco a cedir davant del greu problema plan
tejat internacionalment. I van parlar Gil Robles i el catedrá-
tic Jiménez de Parga, autor de llibres sobre dret constitucio
nal i recentment expulsat del Cos Jurídic Militar espanyol 
por haver signat manifestos contra les tortures i pro-amnistia. 
També va fer ús de la paraula Manuel Riera Clavillé, un 
deis catalans eapdavanters del moviment europeista de casa 
riostra, el qual va ser obligat a parlar en cátala després deis 
dos oradors espanyols. í's diu que els funcionarís del Govern 
Civil van ser mobilitzats prop de totes les redaccions deis 
diaris barcelonins per tal d'evitar una ressenya sensacional 
d'aquell banquet que tenia tot Taire d'un míting de forces 
vives, Aquesta manifestado de forces vives s'ha produi't poca 
dies després que els estudiants havien despenjat un retrat de 
Franco i l'havien subslituit per un dibuix d'un cap d'ase. Tot 
aixó seguit deis aldarulls universitaris.—J. C. 

7 

A LA MEMORIA DE LLÜIS NICOLAU D'OLWER 

^JN grup de dames catalanes va organitzar per al dia 16 de 
febrer, a les set de la tarda, una missa dedicada a la bona 
memoria de Lluis Nicolau d'Olwer, notable investigador, pre
ciar humanista i honorable chitada traspassat, a darrers del 
passat desembre, a la capital de Méxic. Va ésser un acte que. 
celebrat a la Catedral de Barcelona, no es va poder fer públie 
i a desgrat d'aixó hi concorregueren diversos centenars de 
persones entre les quals hi havia destacats elements de les 
diverses tendéncies del catalanisme, des de l'extrema dreta fins 
al nuclis independentistes, passant per la Unió Catalanista. 
Tothom va dedicar el mes sentit i emocional record a qui, per 
la seva válua intel-lectual, tant alt va posar el nom de Cata
lunya.—A. C. 

http://situ.it
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JOCS FLORALS de la LLENGUA C 
Santiago de Xile, 1962 

ANA 

A tots els poetes i prosador» de les 
Ierres on la nostra llengua es parlada i 
coneguda; ais de Catalunya, del País 
Valencia, de les Ules Balears, del Ros-
selló, de les Valls d'Andorra, de la ciu
tat d'Alguer, ais que l'éxode escampa 
pels Continents ¡ que segueixen pen-
sant i escrivint com a catalans, els VII 
Mantenedora deis Jocs Floráis, salut! 

Per tal d'abrandar la flama sagrada 
de la nostra unió espiritual i donar tes-
timoni davant del món de les persecu-
cions que sofreix la nostra ben amada 
patria en tota manifestació del seu geni 
secular, en la cultura i en la vida civil, 
i a fi de complir I'honrosa comanda que 
ens ha fet la col-lectivitat catalana de 
Xile, us convidem a participar a la Fes-
ta deis Jocs Floráis de la Llengua Ca
talana del 1962, que celebrarem a la 
ciutat de Santiago de Xile el dia 9 del 
mes de setembre vinent i que, segons 
els Estatuts i bons costums establerts, es 
regirá peí següent 

C A R T E L L 

PREMIS ORDINARIS: 

Englantina cTOr.—Premi de cent cin-
quanta doláis, dotat peí Centre Cátala 
de Santiago de Xile, al millor poema 
d'inspiració patriótica. Viola d'Or i Ar-
gent.—Premi de cent cinquanta dólars 
al millor poema de tema religiós o mo
ral. Flor Natural.—Premi de dos-cents 
dólars al millor poema. El guanyador 
d'aquest Premi d'honor i cortesía, se-
guint el bell costum d'antic establert, 
haurá de fer-ne simbólica ofrena a la 
dama de la seva elecció que será procla
mada Reina de la Festa i que lliurará 
els altres premis ais respectius guanya-
dors. Accessit a l'Englantina.—Premi 
«Víctor Balaguer», dotat amb cinquan
ta dólars peí Patronat de Cultura 'Trán
cese Maciá", de Mendoza, Argentina. 

PREMIS EXTRAORDINARIS: 

Copa Artística.—Premi dotat amb 
cent dólars per la Comunitat Catalana 
de Colombia i el Centre d'Estudis Al-
gueresos de la ciutat d'Alguer, a la mi
llor composició en prosa. Concepció 
Rabell.—Premi de cent cinquanta dó
lars dotat peí Consell de la Col-lectivitat 
Catalana de Buenos Aires i peí Profes-
sor Josep Trueta, d'Oxford, al millor 
recull de narracions, evocacions históri-
ques, impressions de viatges, etc., inédit 
o publicat després del mes d'agost del 
1960. Prcsident Prat de la Riba.—Ins-
tituít i dotat amb dos mil pesos mexi-
cans pels senyors Josep i Jeroni Ber
trán Cusiné, de la ciutat de Méxic, al 

millor treball sobre la vida eoouomiea o 
jurídica de Catalunya. Aque^t Premi és 
indivisible. Un exemplar del treball pn-
tniat haurá de llíurar-se ais dotadors dd 
Premi, els quals es 1MKIIUI el <lret de 
publicado. Presiden! Puig i Cadafalch. 
—Premi de cent dólars, dotat peí Ca
sal Cátala de Montevideo, l'ruguaí. peí 
Patronat de Cultura "Terra Ferma", de 
Caracas, Venezuela, i per un grup 
d'amics de la ciutat de Reus. al millor 
recull de poemes, inédit o publicat des-
prés del primer d'agost del 1961. ¡'re-
sident Francesc Maciá.—Premi de cent 
dólars al millor assaig, glossa o poema 
relaliu a les gestes o llegendes catala
nes o ais episodis patriótics de la his
toria moderna de Catalunya. President 
Companys.—Premi de cent dólars, do
tat per l'Orfeó Cátala de Méxic, al mi
llor treball de carácter historie o Hie
ran que enalteixt l'esperit liberal i de-
mocrátic del poblé cátala. Presidencia 
de la Generalitat de Catalunya.—Premi 
de cent dólars dotat per l'Honorable 
President, al millor estudi biografíe so
bre una personalitat catalana desapare-
guda. Instituí d'Estudis Cattüans de 
Barcelona.—Premi dotat amb un lot de 
llibres a un treball de tema lliurc. 
Pompea Fabra.—Premi de cent dólars. 
institui't i dotat peí Patronat deis Jocs 
Floráis de la Llengua Catalana, de Mé
xic, al millor treball sobre l'idioma cá
tala. Pan Casáis.-—Premi de cent dó
lars, dotat peí Centre Cátala de Mendo
za, Argentina, i peí Casal de Catalunya 
de París, al millor treball crític o fol-
klóric sobre música, cangons o danses 
catalanes. Jaume Serra Húnter.—Premi 
de cent dólars, dotat per lTnstitut Cáta
la de Cultura, de Méxic, al millor estu
di relatiu a la Historia de la Cultura 
Catalana. Ignasi Iglésies.—Premi dotat 
amb cent dólars peí Casal de Catalu
nya de Buenos Aires, a la millor obra 
de teatre cátala, inédita o bé represen
tada o publicada des del primer de ge-
ner del 1961. País Valencia.—Premi de 
cent dólars, institui't i dotat per la Ca
sa Regional Valenciana, de Méxic, a un 
treball en prosa o vers, de tema lliure, 
amb preferencia relacionat amb les ter-
res valencianes o d'autor valencia. 

PREMIS CATALANO-AMERICANS: 

Premi de cent cinquanta escuts a) 
millors estudi biografié en llengua cas
tellana sobre una o diverses personali-
tats xilenes d'ascendéncia catalana o so
bre activitats deis catalans de Xile. 

Premi de cinquanta escuts a la tra
dúcelo d'un o mes poemes del cátala 

al castellá, dotat peí Centre Cátala de 
Rosario, Argentina, i el senyor A. B. 
de Santiago de Xile. 

Kl Consisten está farultat per a 
crear altres premis. nicfsaili i distin-
cions honortfiques destináis a recom
pensar els treballs presentáis que al seu 
critert en Rgoin dignes. Us original* 
s'han de dirigir a nom del Secretan del 
Consisten senyor Ceteati Morlans, Casi
lla 2278, Santiago, (hile, l.'admissiú 
queda closa el dia primer d'Agost. 

FJ presen! Cartel] de Convocatoria és 
dicta! a la ciutat de Santiago de Xile 
«•1 dia 25 de gana del 1962 |>els VII 
Mantenedora: Eduardo Barrios, presi
dí nt: l)om Antoni Ramón Arrufat, Do-
ménee Graneé, Josep María Casas-es, 
Pere Pruna, Pelai Sala i Celestí Mor
lans, secreta ti. 

PATRONAT DELS JOCS FLORALS 

DE LA LLENGUA CATALANA 

La sensible pérdua del qui fou Pre
siden! d'aquest Patronat. Doctor Lluís 
NicoUu d'Olvver, i la dimissió ja de 
trmps reiterada del Vocal Sr. Lluís Ay-
marní Raudin.i. han imposat la rees
tructurado de l'organisme. 

Remudes a l'efecte les representación» 
de 1' "Orfeó Cátala de Méxic", de la 
"Institució de Cultura Catalana", de 
1' "Instituí Cátala de Cultura" i del pro-
pi "Patronat", coincidiren en estimar 
I'oportunitat de, no solament cobrir els 
carrees vacants, sino recabar la partici
pado d'elements deis diversos pa'ísos 
que donen riquesa i varietat a la Llen
gua Catalana. 

Amb aqüestes col-laboracions que 
cordialment li han estat atorgades. el 
nou Patronat aspira a donar l'amplitud 
que escau a la seva significado. I, per 
acord unánim de les representacions es-
mentados i amb la cooperació de la "Ca
sa Regional Valenciana", han quedat 
designats: 

President: Doctor Pere Bosch Gim-
pera. 

Vicepresident: Manuel Alcántara Gu-
sart. 

Vocals: Mestre Baltasar Samper, Llic. 
Enric Manaut Viglietti, Ferran Llardent. 

Tresorcr: Antoni Eróles Serra. 

Secretaria: Irene Peypoch. 

Méxic, D. F., 8 de mare, 1962. 



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

NOTES I COMENTARIS 
• El Consell de Galicia, resident a l'Ar
gentina, ha estat ampliat amb repre-
sentacions del moviment galleguista i 
ara és formal per dotze ciutadans. Lu 
primera Declarada Pública diu, entre 
al tres coses: «Reafirmem els llocos espi-
rituals, polílics i ¡miñones que els ga
llees venim mantenint fins ara i seguí-
rem mantenint a"ara endavant, amb els 
pobles germans d'Euzkatii i Catalunya u 
través del Pacte de Galeuzca signat a 
Compostela, al pea de Vestátua de Ro
salía de Castro, i renoval a Buenos Ai
res per Alfons R. Castelao, Josep An-
toni d'Aguirre i la representado auto-
ritzada de Catalunya». 

• Una Nota Internacional, publicada en 
El Socialista, de París, 8 de marc del 
1962, tot parlant del projectal pacte de 
Federada Ibérica de Franco i Salazar, 
diu: <IM federado ibérica, Vassociació 
democrática de totes les nacionalitats de 
la Península, és una aspirado de Ves-
querrá espanyola, pero no inspirada per 
un sentiment imperialista, sino per la 
gran quantitat de nexes histories que ho 
aconsellen i per les fortes raons econo-
miques i geográfiqttes que ho recoma-
nen". Es un llenguatge federal o con-
federal? 

• llans Stefan Seifriz, diputat de Vopo-
sició social-demócrata, membre del Par-
lament Europea en representado de la 
República Federal Alemanya, ha dil 
que: «La dictadura feixista d'Esjwnya 
va arribar al poder amb Vajut de llitler 
i Mussolini després (tuna sagnant guer
ra civil contra el govern demócrata i 
liberal*. 

• Per a reforjar la Unió de Forces 
Democrátiques espanyola, creada a 
Fexili, ha estat admés un anomenal 
Grup de Monárquics Parlamentaria 
Constitucionals. Áqxiest Grup augmenta
rá la influencia deis demócrates-cris-
tians del sector dv""Jiménez Fernández 
que'va signar Ventesa abatís que els 
monárquics declaráis. Tots están d'acord 
en qué qaalsevol violencia seria inútil 
perqué es provocaría Vfy¡ de Faparell 
repressiu de VEstat polidac de Franco. 

• El di es 13 i 14 del prbxim mes 
(Fabril, es celebrará a Roma una as-
semblen internacional en cpmmemora-
ció del XXVé aniversari de Vaixecament 
monárquico-militar espanyol. S'han axi
la* nt a Vacie rellevants personalitats de 
la-democracia europea i mundial, entre 
e/s qimls registrem els iwms de Vincenl 
Auriol, ex-President de la República 
Francesa; Edouard Ameele, diputat bel
ga; Francois Billoux, ex-Ministre fran
cés; Isabelle Blum, ex-Diputada france
sa; Georg Branting, senador de Suécía; 

Fener Brockway, diputat anglés; Láza
ro Cárdenas, ex-President deis Estáis 
Vnits Mexicans; Leo Colla rd, diputat 
belga; Fierre Col, ex-Ministre francés; 
Jidius Deutsch, ex-Ministre etAustria; 
Raimond Dispy, ex-Ministre de Bélgica; 
Robert Edwards, diputat de la Gran 
Bretanya; Francisque Gay, ex-Vicepre-
sidenl del Consell de Ministres de 
Franca; André Genot, dirigent sindical 
belga; Camile lluysman, Ministre a"Es
tat de Bélgica; Cedí Day Lewis, escrip-
tor anglés; Jales Moch, ex-President del 
Consell de Franca; Pau Picasso, pintor; 
J. B. Priestley, escriptor anglés; ílenri 
Rolin, Ministre ef Estat de Bélgica; Ber-
trand Rwssell, filosof anglés; Rev. Doc
tor Donald Soper, de la Gran Bretanya; 
Eugenius Szyr, Vice-President del Con
sell de Polonia; Philip Toynbee, escrip
tor anglés; Veljo Vlahovic, diputat iu-
goslau. El Comité Organitzador d"a-
quesla Assemblea internacional té el seu 
domicili a Via Cola di Rienso, 28. Ro
ma (Italia). 

• Clqudio Sánchez Albornoz, historia
dor espanyol que té la seva residencia 
a VArgentina, ha estat designat com a 
President del Consell de Ministres de 
la República Espanyola. La designado 
ha estat jeta per Luis Jiménez de Asúa, 
en funcions de President interí de la 
República, carree que ha d'ocupar au> 
tomáticament perqué ostentara la více-
presidencia de les Corts fepublicanes. 
Pero ara resulta que el nomenamcnl jet 
a favor de Sánchez Albornoz no és jet 
com a President interí de la República 
sino com a simple President interí de 
les Corts, carree que Jiménez de Asúa 
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no vol dimitir perqué considera que les 
circumsláneies així ho aconsellen. 

• El nou Govern de la República Es
panyola será formal pds vells gover-
nants Herrera, Valera i Just, que forma-
ven part del Govern dimitil que presi
dia el general Herrera. I a mes a mes 
hi han estat incorporáis José Muldona-
do i Félix Cordón Ordos, que ha ressu-
citat després cVhaver declarat pública-
ment que, de finita ame nt. es retirata a 
la vida privada i comencava a escriure 
les seves memo ríes politiques. 

• Josep Carner, id-lustre poeta cátala 
exiliat a Bélgica, era un deis altres noms 
i/if-. amb ti de Pau Casáis, es van do
nar com a futur ministre esjmnrol. • 
Pero ens consta que Josep Carner va 
plante/'ar la quéstió de la futura estruc
tura ¡xtlítica ibérica, va donar com 
exemple a seguir el sistema suís i, com 
que no li fou presa en considerado la 
suggeréncia, va dimitir abans d'ocupar 
el carree de ministre. 

• Recordcm que Claudio Sánchez Al
bornoz ha estat fins ara Delegat del 
Govern de la República Esjmnyola a 
VArgentina i que duranl la seva geslió 
va cridar a col-laborar les col-lectivitats 
catalana, basca i gallega i quan li van 
presentar com a qüestió previa el re-
coneixement de la /lersonalitat i els drets 
de les nackmalitats de Catalunya, Euz-
kadi i Galicia, va contestar que eü no 
recoheixia res. I les relacions es van 
trencor abans de comencar i han conti-
nuat -ifpud fins aquest moment. 

• Un diputat socialista espanyol, exiliat 
a VArgentina —el doctor Miguel de 
Amibiliu— ha fet declaracions a un 
setmanari polílic argentí —Principios: 
primer de marc— acusanl a Luis Jimé
nez de Asúa dCésser Fautor d"un Cop 
d'Estat a l'Exili. Qrotcsta de la mane
ra de fer del seu correligionari i no 
pot admeite que tot el que ¿está ges-
tionant per a refer un Govern de In 
República Espanyola es fací al marge 
de la democracia mes elemental. Afir
ma que Jiménez de Asúa nos s'ha dig
na! consultar ni ais diputáis que viuen 
a VArgentina mateix. Comidera com 
inadmisible que vulgui conservar el car
ree de Vicepresidenl de les Corts sen-
se ocupar la Presidencia interina de la 
República i en canvi aclui com un Pre
sident de veritat, tot prescindint de la 
Diputado Permanent de les Corts i de 
tota norma constitucional esfxinyola. Li 
fa estrany que- un jurista com Jiménez 
de Asúa, que vol actuar com a lega
lista, romenci la seva nova geslió po
lítica situant-se al marge de la legali-
tat i de la democracia.—M. F. 
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