
-,i~;~It,~:'Jiár}:.Y~,cficíaV i oficiosa 'acaba: de~:celebrar, a:~~
'7;t6t ef~1tn~'bUli:i tot el xirn-xim possibles, el" 25e.anivei'sari
-~HeYlayíGlen,tacritroAització .del régim, franquista al 'poder.

;ll~r~~~!-~~~~:~:~?:l~t:l:!t:~i~:~;~,·
i;':~s';enºüts;' ; que .no és-pas ben bé la mateíxa cosa ...
::ti-O~-' Uil-Auad 'de- segle de dictadura.férria són molt .anys,
id :evid-en1IneFít; sobretot si els mesurem 'pel grau de gravíssima '

,::~ 'd€spolitització a que ha pervíngut la península tota. 1 és
,:-.~~;-,ad orr irau, paradoxalment, la' més greu derrota histórica
--;-% _del franquisme, derrota que ens ha -de deixar com a herencia
::+~,~l):na .enorme massa ciutadana i campero la a la deriva i a

J 'iÚel;Cede qualsevol aventurer o demagog que el dia ele derná
'int'ent!l" arrossegar el poble cap"a la follia peninsular de torno

_~- Ara" pero, l'Espanya oficial i oficiosa viu l'eufória del
tilrisme; ara "toquen:' aturisme. Cal esperar que els milions
de visítants que hom anuncia per a la propera temporada
-e-turisme de mig pel- rebran, junt amb els clássics "sou-
venirs to Spain", sengles opuscles on el dictador del Pardo

< els expliqui --en diversos idiomes, naturalment-e- els també
~ r.lássics sopars de duro sobre la realitat peninsular a que

"esta acostumat. De la veritat crua i nua no podem esperar
..~ que. en digui mássa coses. Potser els contaran, aixó si, que
,- en els darrers dos anys l'standard de vida ha pujat en un.
. c4-0 % '-¡un 40 % !-; alló que no els aclariran és que
durant tot el "regnat" del fundador del Valle de los Caídos

, .Ia mitjanatle renda anual per cápita ha estat de 6.000 pes-
. setes ~que arz augrnenten a 10_000- suma que en cap cas
no minora. la trista condició de páries en que encara viuen '
molts milers d'espanyols -cosa que també ha denunciat
coratjosarnent -l'Ábat rnontserrati.

., Si, aquest fos el lloc i' el mornent, potser si que valdría
" la .pena de deturar-nos a preguntar per quins niisteriosos

imponderables el darrer regim hereu de nazis i feixistes -ha
~-pogut subsistir durant tant de ternps. ¿ O potser la durat

'i per la. suma de tots ells? Franco, s'ha apuntalat tant en la
~ .desunió dels seus amics com, ai, en la dels seu s enemics?,f '¿'Ha' pogut subsistir tant per la seva coneguda 'murrieria
, política, molt paquidermica, evidentment, com pels milions
:, de dólars que Ji ha lliurat el Pentagon nordamericá? La por
F' d'una possible nova guerra civil ~spantall que el régim ha!
; - magut amb má mestra durant anys i anys-:- ¿ pot haver es-

tat un altre important factor de perviveucia elel franquisme?

. . '!!'. _ _'i~.· C(li,~:;11b}~:!iii1-'~:
. . la pB&iGióN;¡.ctljal del~'é.spany()h .

~:~!:~;,:;Ji~t~,;~;:(t:'i!1!~¡fl?~.
da\~ant .aquest' tríomfde' la ¡:iirjorpi.ihlicíta.t, qde Ce!s pobles

. peninsulars s'han irita!.hH per sara itant en aquella temible
"por. a~ la llibe¡:tat';~ magistralmertt oestúdiadáipór Erich
Frommf .

. -Deixem; peró, els problemes _peninsulares.' Perqué .nos- .
altres, els catalans, que sempre vivim pér partida doble-fcr- '.
tes les malvestats de la terra "hispánicac=ens agradi o no-7',
¿quin ba1an~ podem fer dels darrers vint-i-cinc ánys? ¿ Tenim .
la seguretat d'ha~er áctuatentot mornent talcom hoexigia:
la nostrá nácionalitat? ¿ Hem "sabut céVitar les "lluites intesti-
nes? ¿ Ens hem unit, honestament, en la .indispensablé garba
que ens presentés davant del rnón amb aquella cohesió na-
cional de que tant ens gloriegem? ¿Héms::lbutseguid'evol¡j,
ció del món al. ritme que les circumstáncies irnposen? ¿ Hem
deixat de banda- els narcisisrnes pertalde' callar, i meditar,
quan aquesta era la cosa més .asserryadaa fer? ¿ Hern estat
amatents a les necessitatstlels .nostres germans de l'intérior?'
¿Hem sabut reaccionar virihnent davant.Ia persecució fe-
rotge de que han estat objecte homes! .institucions catalcns
en els darrers temps?¿Hem estar ínformatsamb exactitüo.
de l'evolució dels problernes catalans? ¿Enshero adonat ól

ternps de coro eren de greus rnolts dels -fets-viscuts a l'exili
en detrirnent de la causa catalana? -¿Les mil i unaenscpega-
des sofertes, els esforcos malaguanyats, .les desercicns visibles,
haurien existir si la riostra genf no fos corn és, si. elsnostres .
dirigents polítics haguessin tingut la roa." drctaIndispensable

'per .a orientar els destins del hostre poblé? .
.Moltes coses s'han salvat, Qui podria negar-he? Ca-

talunyaté Una rnunió de fills _dreturers _q\ie:ens_ priven caure
en la desesperació. 1 se'n salvaran mol tes més. Cal que se
n'assabentin els distrets=e's indiferents.: els tránsfugues, eh
impotents, els qui nornés pensen en una pátria-esquífideta.;
cal q,ue sápiguen vque les forces més decisíves dé la Vida
catalana, les espirítuals, les socials, les reconómiques, les
culturals, i a1l6 que en resta de les polítiques, avui constaten,
per- Ji, que_ cal prestar el. máxim suport, sense condicions,
.a la 'riostra institució máxima com á poblé que volésser lliu-
.re : -lasimbolica Generalítat de Catalunya, Una vegada més
el patriotisme indistructible i el seny- dél poble catalá trobaran
sagacment el carní a seguir; una vegada rnés ----.:lesparaules
són de I'enyorat mestreManuel Serra vi Moret-, els ca-
talans sabrem ésser fidels a les nos tres institucions, encara
que mol tes vega des .no ha sapiguem ésser als nostres homes.

I
En alguna altra ocasió he qualílicat la per JORDI ARBONÉS Segons Khon, abans d'cqueíxc ,e¡:oca 60-

manca de consciencia nccíoncl del riostre po- lomen! clquns individus exparimentoven sen-
~ ble com un deis mals més greus de Cato' tlmenls semblcnts al nccioncdísme, per" les
i lunyo. No es" trcctcr de fer cárrecs a nínqú, mosses "mai no, sentiré' que lo sevc prOpia:
} ara, si bétots sabem de quin cantó bufa vida depenquás =-culturcdment, pclíticcment

"rnodernes sobra nccíoncliame, professor . o ,eeonomieam,,_',ent,'- dal fot ,dei, cos nádonol".ltr trcnnuntcnc. Mes crec convenient revisar d'hístóricr del "Cily C.ollege: oíNew York", en
'{,' ol~uns conceptes í, sebretct, trcctcr d'asbo- un estudi publícot -:I'ao.;, 19S5 ',titolat ''Na- i sois en el seqle dínou, ti Europc i..:A-mérka,
.s "i en, el' vint, a l'Asíc J Africa;' el poble harrar algun mite. tíonelísm, its mea,ni,nq and hlslory" daííneíxi-Es curiós observar com uno grán qucmti- nixi el concepte: "El' .nccícriclísme és un _eS" arribo! o ídentíftccr-se amb ,la nació. _
. tat ·de cotolons quon senten parlar de nncio- tat mental de "l'índívjdu, pel qucrl sent que El despertnrcdel sentíment de. patda,.a Ce-
i nclísme, de consciencia nacional, d'cutode- lo sevo lleitxltot es- deu -o:la- nccíó-estnt. Uria " tclunyc, Kchn-el ailucr en- el-mqinent,He- les_f terminoció, etc., rekrtíue o Cotalunya, es po- adhesió profondo i:d~~~jr.C;i,-~ativa, o 'Ies- tro-' lluitas per la iguolta! linciüfs-tiea i díu: "Ouónt sen a tremolar í comencen o remarcar que dicions loccls i a :hlutoritat'iocal estoblértc - va despertcr-se el sentlmenl ~2iélonaTIJ<#tenc,
" eHs no volen fer polí.tíccr ni en volen saber ha exístít en, qrous q¡!er"~nts:"e~dotes lés e.po;. una moderna literatura creíxent 'va: -¡:¡;- 'jugar

é'y res, de lo político. A~uebc~' actitud respon a - ques de la -bist0~ia'l"Ji!et~~fP-14"g,~~ih~lsdé~-se-" un -paper símílér ,:entie,;els catalans ;éíknordc

~;~~:;:!~~~~r=:~!:~;~~:n:~~0~~~;~~:~!~:n~~~:~~:~;~~:;::~!:f~1~ft:u5~;;~~i _~~adu_,.'l¡I','-e~.'B;~sS!'e,-9.P--",sBv:'o','-,n,-".1_''''n~.,a'',',~2{aO~a~~~B1í:~~I;~~rj~~3a04:
'raulo ,políticC[ i del' terme nccíoncdísme. ' tots -els cspectes ,de lo itdc;t:-p~Úca.J 'pHvd-::_ '_,'"

--Hans KPlm; tina 'de le~ maxim.Ks '_da". > "" - :-J"'~"c' ",;!:-!";'-'.'.
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dercd 'd:Espcinya, ts.ndenc!a. suportodcr ' per ,
Francls~o Pi y Már.gall en el seu !Ubre ,LcB
na'cionaÜdages (I877) Aqueixes esperances
es van realílzar en part durcnt la curia vi-
da' de 'la república espcmyolcr (¡931-:1939);
que va concedir una -crutonomic regional als

'pascos r ca\alans, peró : la dictadura violo-
ríoan del Generalissim Francisco Franco va
reíntroduír l'opressiva cen.tialitzatió",

Eíectlvcment, la nostrcr. Rencdxencc s'inicia
amb el desvetllament, per par! deis postes,
de la nostrcr llequcr, mes' tarobé els ·historia-
dors i els crrqueóleqs aportaren argumen!s
per t'cl de foncmentcr les bases pel redrecc-
met del sentiment nacional. De la mcrleixo
manera, els polítics i els soci¿legs· es preo-
cupaven pel problema; els primers no pe-
SS'CIvendel descobrimennt d'un regionalisme.
més o menys federalista,· i els seqons, si, 00,
ccceptcrven 10' trcrdícíó catalana, ·no ·aeixa'
ven de subordinar-le a la' tradició espcmyó-
l~ • '

'D'aquell perÍode ccótíc, durant el qual es
,ge,stá la .personalitat de Cctclunycr. Enrie
Pralt de. la Ribaens díu: "EIs uns deien qu·e
la Ilenqurr era la pátricr i la proclamaven
reina. i ens )"enseyaven· cobertor amb un
montall de pobles, tcrllcrt.per I'espcrso -del gran, '
rei .JaUIDe T; altres deien que qui fa eis po-
,bIes és '·10' historia. i ens : retreien eis bons
t..mps de la nació cdtrrlrmcr: cltres, volíen que
fós la literaluro, I'ort, els costumls",· J to's
teníen rcró, ,i 'tots clhorc". ,

D'aqu"'ll garbuix d'idees, en va sor~ir ben
definida Catalunya "no pas 'en els· seus
contorns Hsícs 'com a entitat· territoricl.' --'Se-

, gu~,;x dient Pratde la Riba--, pero '.sÍ ·en lb
aevcr-. f85omii:Í:moraL en 'el seu ésser psico-
lÜglc':. Alló que va tenir més valor no 10"
reri. les teoríes; ni les doctrines, ni els ¡pro' ,

. grames, sinó el sentiment de patria,
Prot de .kr RibO' diu que aquell sentiment

de patria '~contenia, com lcr llavor conté I'crr-
bre, el programa, ,la doctrina i la ieoria". 1-
'tcmibé,:,"Es aquesta. la filiac!ó de la 'nostrc
doctrina: No són els equlibrls més o 'menys
.enginyosos 'del federalisme; no són vagues
descentralitzacions 'de que tant se'ns en dó-
na; .no són lo: bondat i la bellesa. dels nos-
tres costuras ni els avantatges del nostrs
Dr~t, ni les virtuts i el valor de 'la nosIra'
llenqucr no son els dalers de bon govern
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TRES MESOS DEREPRESSIO ANTICATALANA
El 11 de novembr¿ el diari "Le Monde"

de París .publicava iles deolaracions de
. l'Abat de Montserat DOIll Aureli M, Es-

carré, den unciant les falsedats del regim
el seus refús de restablir .una verítablg pa~l.
Les declaracíons d el'Abat suscioaren l'ell

d'cdminlstrccíó cívílltzcdc, Es Cctclunyc, és
·el sentlment 'de patria catalana, Esser nosal-
tres. aquesta era la qíiestió. Esse- catalans",

'¡Esser c~talans! Aíxó és el c¡ue cal filtrar
en la consciencia del nostre poble Que no
focl polítícc, que no es preocupi per la po-
lítica,' pero que sápiqcr qui és. Cal que el
riostre poble sapiga, que és cctclé per sabre
de quolsevol idea poli tícc, 1 cal que r.apiga
que manifestar-se en cctclá, ccneíxar la hís-
tórío de la seva 'terrc i la seva literatura,
conrear i mcntenír el folklore i els costurns de
Catalunya no és fer política, (Si més no, no
és ler, política de partit) '. Sinó que és un
deure inalienable de tots els cctclcns.'

Es ben: trist (per a nosaltres) que els po·
bIes cfríccns o crsiátics, que tot iust acaben
de sortir de rou. tinguin un concepte de la
seva personclítct molt més deíinít que el
riostre pobls, íornít com es traba' d'uncr cul-
turo:' rnilenárirr i que ja al segle XIIIi;. va
donar al món I'exempla de com shcvíc de
governar una nació amb esperi! liberal i de-
mocrátic (scncíó. del sistema representatiu ca-
tala, par Pera el Gran: les Corls Catalanes);
que al segle XI promulga disposicio·Ds legals
(que constitueixen la carta constitucional de
la nostra patria: els Usatges) amb un avan-
tatga de més de 150 anys sobre la carta
Magna anglesa; que al 3egle xn diela una
!lei qua garanleix els drels públics i privats
(la lleí de Pau i Treva),· etc-, etc.

Arribats ccí, hem d'cclorlr que el necio-
nó:lisme que hom proposc no té res a, veu-
re omb aquell que propugnaren els nazis,

• í adhuc el que estnbliren. els rnateixos frcn-
quistes. Símplemont es traela de definir liés-
ser nacional, per tal de poder actuar al
costat de les crltras nócíons del món arnb
personalitat propia, en la lluita per un' món
més just i .llíure. Només com a ciutadans ca-
tclons !liures podrem lluitar per la lliber-
tat' de tots eIs poblas de la terrcr, Recordein
les porcrulas pronunciades dcrrernment al
Casal de Catalunya 'pel 'Mestm Pau Ccscls:
1'No hem d'oblídor clló que som: ano que
som a la manera catalana; és d'aqueixa íor-
ma com nosclíres estimem el món: mes no
podem canviar¡ som catalans i així, essent
catalans, podrem ésser bons ciutadans del
món", ! l. !~·~tJ

tusiasme de tots els que estimen la Iliber-
tat i ruilers de tcstirnonis d'agrannent afluj-
ren al Monestir. Al mateix temps, ,pero,
desvetllareu l'odi anticatalg sempre Iatent
en I'oligarquia governant. I, 110 podent
contestar-les amb arguments, el franquis-
me enceta la seri~ darbitra rieta ts i sal-
vaijades -que anem a ressenyar.

El 2 de desembre per Ql'dre. del gover-
nadar de Barcelona Sr, Ibañez, la policia
clausura I'Onmium Cultural, institució que
aixoplugava al seu local del carrer Mon-
teada I'Institut dEstudis Catalans, I'Obra
del Ballet Popular, I'Agrupació Dramñti-

.ca de Barcelona i el Secretariat de I'Enserrya-
mcnt de Catala, Poc : després, I'Agrupació
Dramática és objecte d'una mesura especial
de prohibícíó pe! delícte .de fer tcatre en

catala,

El 7 de desembre, el setmanari "El Es-
pañol" dedica 'quatre planes de contraverirats
i de veri a les declaracions de I'Abat, El ma·
reix día Fray Justo Pereb, Abar del "Valle
,de los Caidos" i falangista de la primera,
hora, traota I'Abat Escarré, des de "La
Voz de Albacete", d'intrigant i cnredaire.
Simultaniamcnt el ncu Galinsoga, volem
dir el Sr. Jaime Delgado, delegar dInforma-
ció i 'Turisme es fa passar la rabia suspe-
nent conferencies en catalg i empenyorant
els couferencíants i organítzadors.:

El 22 de desernbre, a les [5 del matí, una
banda de falangistes pinxos de pUl' estil na-
zi dcixen llur rastre de destrucció al Casal
de Montserrat' al carrer dels Archs, i ern-
bruten la paret amb Ilur signatu~a totali-
talÍa: "Una bandera, una patr-ia, mía len-
gua". La premsa i la radio silencien el fet
'Pt:lQ no poden evitar que la noticia, s'es-
campi de seguida per Barcelona, 1 I'ende-
ma, en pacifica manifestació de civisme,
dues mil persones es reuneíxen al vespre
al 'carrer dels Archs i voltan ts, per protes-
tar contra aquest acte vandgtíc i reclamar
sancions, No cal dir que; malgrat un simu-
lacre d'enquesta, els incendiaris no han es-

, ta t molestats,

A mitjans 'de gener, el nou Oalinsoga
De.lgado ipretén, malgrat el Concordar, que,
els ruonjos de Montserrat demanin p ermis
per editar "Serra d'Or", I'úníca revista ca-
talana que es publica, i la sotmetin a la
censura. Davant Ilur l'esposta negativa, ob-
té per inrimídacíó que la imprem ta Seix
i Barral deixi d'imprímír-la.

A darrers 'de gene¡', segurs ja de poder
actuar ímpunement, -els incendiaria repre-
nen 111.11' taca. Amb ceutenars de cartes ano-·,
nimes, amenacen les persones i els béns deis
pi otcctors i mernbres de les agrupacions .
escoltes de les quals cremaren el local. Pocs
dics més tard, el 7 de Iebrer, incendien els
-anrics locals de Franciscg lia, al carrer dels
Canvis Nous, Tampoc aquesta vegad.i el,
autor dels l}llonims i de I'inccndí 110 sóu,

, oficialinent identificats.


