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Després del paréntesi estival la Universitat ha obert novament les 
portes. Pero novament, com un símbol, les portes centráis han restat tan-
cades. Un símbol de la por del Ségim a la nostra joventut que puja» La 
nova juventut que ha descobert la injusticia fonamcntal ael sistema i s'ha 
sostret a la seva tutela. <<*ue ha descobert quines son les causes justes i 
de quina part está la verxtat. I que s'hi ha entregat scnse reserves, i ha 
proclamat i proclama, amb tota la forcea del seu crit, que ja n'hi ha prou 
d'injusticia i hipocresía, i de covard i servil conformisme. Que ha deci-
dit plantar cara, en la forma resolta i viril que escau a la joventut, a 
l'opresió i a la tirania. Les portes centráis tancades son un símbol d'a-
questa por. 

Fosaltres, els estudiante catalans agrupats en el Bloc d'Estudiants 
Kacionalistes, iniciem el curs amb una renovada fe en els nostres princi-
pis nacionalistes, progressius i democrática. Pe renovada, i cada dia mes 
forma, en la nostra patria Catalunya, en la justicia i en la llibertat. 
Pe, que ens incrementa les energies, i a la qual procurarem ésser ficéis 
amb un renovada combativitat. 

En iniciar el curs ens trobem, respecte al passat, amb cues novetats 
importants, que ens cal analitzar. Es tracta de dues liéis &'incumbencia 
universitaria que el Govern, aprofitant l'estiu com els lladres la fosca 
de la nit, ha prornulgat durant les passades vacanees. Es curiosa aquesta 
activitat del Govern quan la Universitat está tancada. Igualment hom ho 
aprofita per a"reajustar" les tarifes tramviáries. Es el mateix simbolis-
me de les portes closess La debilitat i la por, que s'encobreix amb la 
faramallaretorica de uiscursos i comnemoracions, carregosament esbombada 
peí monopmli de tots els xnstrumunts de difusió. Les novetats a qué ens 
referim, i que intentaren! analitzar son, d'una banda, la Cátedra ele Cáta
la i de l'altra, la reestructuració del S.E.U. 

La Cátedra de Cátala. 

El fet és senzill i vergonzosa el¿> catalans no sabem la nostra llengua. 
0 pitjor: la majoria de catalans no sabem gairebé ni quina és la nostra 
llengua. En tenim com a mes, una vaga i tímifla intuició. liornas en unes mi-
nories hi ha una icea clara i una consciencia exacta de la realitat i del 
problema, ü.ixó es una conseqüencia directa de la tirania franquista, que 
intenta aniquilar la catalanitat, i també ho és - cal reconéixer les pro-
pies culpes - de la incomprensible dimissió salvant les naturaxa excep-
cions, de la generació deis nostres pares. 

ifrve 



aiguin quines en siguin les culpes i les causes directes i indirec
tos, el fet és que els catalans se'ns vol donar gat per liebre. La reali-
tat, pero, és molt mes senzilla i claras La llengia deis catalans és la 
catalana o no cap altra. El castellá es la llengua deis castellans, i per 
a nosaltres és una llengua forastera com pot ésser-ho el francas o el rus. 
D'aixo, el poblé cátala en té una idea intuitiva bastant clara, malgrat 
no saber-ne precisar els termes a l'hora de les teoritzacions. Lamdistin-
ció que la gent fa entre catalans i castellans segons la llengua parlada-
da equival a una teoria de les nacionalitats. Pero la realitat tambó és 
que a les escoles primáries, a l'ensenyament mitjá, i a la Universitat, 
aixi com a la premsa, radio, cinema, etc. la llengua catalana es ignora
da com si fos una cosa inexistente i suplantada peí castellá en un deis 
casos d'impareialisme mes descarat i a la vegada mes hipócrita del moment 
actual. 

Aixo forma part de l'acció secular de Castellá, que en la seva ex-
pansió imperialista ha volgut dominar i conformar la peninsula a la seva 
imatge i semblanga. Tanmateix aquesta acció no fóra possible si no hi ha-
gués en certes capeade la societat catalana una inconscient conformitat. 
Cal no oblidar, pero, que Catalunya i amb ella la causa deis treballadors, 
la classe que mes auténticament la representa, foren derrotados en una gue
rra que se n'ha vingut a dir Ecruzada". 

Aquesta realitat, pero, és injusta i huniliant i, per mes guerres 
o "cruzadas" que ...' hagin perdut.. els catalans no podem tolerar-la. Els 
estudiants, naturalmont mes inquieta a les injusticies fa anys que rei
vindiquen! l'acabament d'aquest estat de coses. Les nostres reivindicacions,; 
en el terreny concret de la llengua i culura catalanes- que prengueren 
llur máxima virulencia el curs passat, en el qual arribaren a ésser soro-
lloses, han conauit al decret de creació do la Cátedra de cátala. El que 
mes tem el fiegim és 1'alterado de l'odre públie, i no és la primera ve
gada que per evitar aquesta alteració os resigna a fer determinados con-
cessions. 

Aquestos reivindigaoions de carácter cultural, secundades acá per 
amplis sectors d'universitaris, han estat des de fa molts anys una mena 
de "leit motiv" per ais gnups mes inquiets d'estucliants que ens precediren. 

liornas, ara, repasaarem les fites mes recents que han forgat el 
Govern a fer-nos aquesta cenceseiós 

A la Vuitona Conferencia Internacional c'l'Estudiants, celebrada a Lima 
(Perú) els dies 15 al 25 ce febrer del 1959 5 va ésser discutit a propos
ta de la F.N.E.C. el problema, i extractem de la Declarado de la Confe
rencia sobre Espanya els parágraf següents: 

"o., les nacionalitats distintes de la castellana han 
estat privades tiels scus firets i no se'ls permet teñir 
institucions culturáis propies, ni poden estudiar les 
llenguos nernaclos, ni perfeccionar les seves cultures 
en altres institucions... 

Aquesta conferencia proclama de nou els seus principis 
'''"•"v?*"''••'";'••?•' ^ ''í;' ' 'á'énídcrátic's'i repeteix la seva condénala deis regimsco-

lonialistes, dictatorials i totalitaris* En consequencias 

Condemna l'oprossió e la Universitat i de la cultura os-
panyola en general, i de la universitat de Barcelona i 



de la cultura catalán en particular... 

... Es solácaiitza amb els estudiante que lluiten per la 
llibertat de llur país i de llurs universitats... 

... La Conferencia cleinana al Govern Español que: 

... d) Permeti l'ensenyament en la llcngua propia del pais, 
i en tots els graus de l'ensenyainent, i el rostabliment 
a la Universitat de Barcelona de les cátedres Llcngua, 
Pilologia i Literatura Catalanes, Historia de Catalunya 
i Dret Civil Cátala... 

... La Conferencia encomana a la Secretaría Coordinadora 
(Cosec) que prosti tot l'ajut técnic possible a FKEC i 
ULE i que doni ánpli a publicitat a les resolucions so
bre Espanaya preses per aquesta Conferencia..." 

El mes de juny del 1959 va teñir lloc a 1'església de Sant Iloefons l'in-
cident que dona lloc a la campanya centra Galinsoga. Aquesta canpanya 
de reivindicació netament catalana es va dosenrotllar durant els ultims 
paesos de l'any 1959 i primers del 1960s 
Un cop destituit Galinsoga va circular per la UniveEsitat un full clan-

destí cel qual estractarem un fragments 

"... A ningrá no escapa que l'incident de Sant Ildefons 
ha estat 1'excusa, el fet concret5 sobre el qual s'ha 
muntat la campanya do protesta per 1'estat d'opressió i 
de injusticia en que román el nostre poblé, des de la 
instauració del régim actual. L'aquest estat d'opressió 
en Galinsiga ha estat nomos un símbol, potser el mes ba-
rroer i ingenu. Les injusticies, pero continúen. La nos-
tra llengua, d'una tradició culta mil.lenária i suport 
d'una íleinaixxnca que va sorprendre i admirar al inón-
i que encara que no tingues tot aixb la deferísariem igual 
perqué és la nostra- es perseguida i ignorada en tota 
la vida oficial de 1'Estat Espanyol. No s'ensenya a les 
escoles, ni és usada en els diarla ni en la radio5 ni 
penaos el seu ús públic. &e veu que els catal:ns nones 
som espanyols per trebailar i per pagar els inpostos . 
Els nostres diners i el nostre treball son 1'única cosa 
que el Regim accepta. 

A la nostra universitat la situació no és pas mes 
falaguera. Apart el seu carácter clasista-, que barra 
l'accés a la cultura ais joves provedents de families 
sonso recursos economices la universitat de Barcelona 
és seguramente 1'única universitat del món, juntament 
amb la nostra gormana de Valencia., on son ignórate la 
llengua5 l'usperit i la cultura del ais en qué radica. 

Com que la injusticia continua ha ce continuar la 
nostra protesta i la nostra campanya. Heta iniciat el 
caira oe fer-nos respectar i cal continuar-lo» Prosseguim 
la campanya Galinsoga amb mnac6Ai.íaP£A Lu BLFEFSA LE LA 
LLEí GÜA CATALANA. La veritat i la justicia están de la 



nostra banda, i si continuem units també hi tindrem la 
forga. 

Universitaris Catalanss 
PARLEM CATAL* ¿riiPRE I EN TOTA OCASIO 
B¿POSEií yjE bE'NS P A H L I ffl CATALÁN :1 

BXIGHt L A C J E A C I O D±. CATEDRES LLIURES DE LA LLEN-
GUA , HISTORIA, LITERATURA, ÁRT I DRET CIVIL DE 
CATALUNYA, I EL LLIURE US DE LA -OSTRA LLENGUA 
COM ¿. IlTbTRUMEKT DE TREBALL A TOTES LES FACULTATS 

Per la llibertat i la democracias 

CATALUNYA TE LA INICIATIVA ,! 

Pocs dies després circulava amb gran profusió per tot Catalunya un 
manifest signat por cent intel.lcctuals catalans en el qual es demana-
va l'ensenyament ¿el cátala a les escoles. 

Cap a les darreries dt-1 curs 1959-60 és presenta a la Cambra de 
Facultaos de Cicncics una noció¡ que fou aproveda per unanimitat, excep
te un vot desfavorable, de demanar al Rector la creaeió c"'una Cátedra 
de llengua i Cultura Catalana. 

Tot seguit la mateixa moció fou presentada i aprovada, per escla-
tant mojoria a les cambres de totes les altres Facultats i Escoles. Es 
produí una intervenció del "Jefe" del SEU del districte, el qual, veient 
la popularitat de la proposta va vol^r fer-ee-la seva i va dir que trame-
tria al Rector la petició de les Cambres. La fase final del curs, amb la 
preocupació pels examens féu que els estudiants deixessin de pressionar 
en aquest sentit. 

En iniciar-se el curs 1960—61 no hi havia cap novetat respecte a 
la Cátedra. Es feren alguns sondoigs i pressions al cap del SEU, el qual 
anava donant llargues a la questió, amb 1'excusa que el Rector ho estava 
tramitant. Per suplir, mes o menys, l'accio do la Cátedra hom ¿emana, au-
toritzacic per organitzar, per part deis estudiants, classes de cataláa 
les facultats. Aquest perras fou eoncc-dit a Dret, on les classes comen-
garen tot seguit» Pero a 16S altres Focultats el p rmís fou denugat. 
Aleshores aparcgueren uns papers clandestints convocant una manifestado 
d'estudiants al rectorat per tal de reforgar amb llur presencia les pe-
ticions cursadas. La manifestació estava convocada per a la una del mig-
dia. Duran-u tot el matí del matuix dia el cap del SEU i el Rector mantin-
gueren una febrosa activitat. La possibilitat que es produlssin aldarulls 
va espantar al Rector i el va fer treballar depressa. Demana que la con
centrado no os produís. I per aixo dona autorització a totes les classes 
de cátala, que hom erogues convenient organitzar, a la jregada que prome-
tia no demorar ni un sol dia mis la petició do la Cátedra al ministeri. 

Veient que el Rector entrava en rao, es desistí de fer la mani
festació, pero coro que la gent que no havia pogut áster informada del 
gir de la situació s'anava concentrant, es celevra una reunió en una au
la per tal de donar compta ais estudiante de com estaven les coses i de 
les prmeses del Rector. En aquest acte s'acordá donar una treva a fi que 
el Rector tingues temps ce f<̂ r les gestions portinents, peri si al cap 
d'un temps no s'obtenía cap resposta, es ternaria a sortir de la via legal. 



Los gestions oficiáis quo es realitzaren fo en mes o menvs les se-

güents 5 

El üector informa a Madrid ce com estaven les coses. Del ministeri li 

van indicar que és podria crear la cátedra, pero que aixo havia d'esser 

a iniciativa del Claustre de la Pacultat de Filosofia i Lastros. Aixf , 

dones, es reuní el Claustre, i aquest "espontaniament" decidí ¿emanar 

al ministeri la creació d'una Cátedra de Cátala a la Univeraitat de Bar

celona- El Doga trámete al ministeri la uecisió del Claustra, i durant 

el curs no se'n torna a sabarrros mes. A l'ostiu, llegint el diari, vam 

saber que havia estat dborétat, a petició de la Pacultat do Pilosofia i 

Lletres, l'establiment d'una Cátedra de Cátala. Katuralment5 com sempre, 

aixo era aprofitat per la parlar d& la ¿"Unidad de España11 i ele l'amor 

que 1" Estat Espanyol té a Catalunya. 

Fina a-.,uí la paperassa. Ara bes resulta que ja fa ¿isa quo ha co» 

inencat el curs i ningu no sap res de la Cátedra de Cátala. íTo en conei-

xem l'ostatut, o sia que no sabem en que consistirán Teñirá molt poca es-

peranca que la Cátedra sigui una cosa minimament satisfactoria, Pero el 

pitjor és que, per ara, no hi ha cap incici d'una mes o menyB propera 

inauguració de la matoixa. Sembla ésser que, almonys aquest curs, enca

re no tindrem cátedra. Fq és aquest el lloc avinent per a donar cap con

signa concreta, pero creiem que els estudiants haurem de veure quina ac

titud adopten. Si nomes volen entendre el llenguatge de la violencia 

haurem d/omprar la violencia. I que consti que c-ls violents sen ellE 

ftosaltres prefeririem ti diáleg, ...ero perqué hi hagi dioleg hi ha d'ha-

ver dos interlocutors disposats a dialogar. A mes a mes ene asisteix la 
absoluta justicia ae la nostra reivindicació. 

La Reorft-anització del SEU„ 

La reiorganització del "Sinoicato Español Universitario" coustitueix 

un altre deis temes que domanen un comentari en encetar—30 el non curs. 

Abans, pero, cal quo aigeum que entenem per sindicat, groseo modo, aque

lla organització que defensa efectivament els interessos profess.ionals 

deis que volunt?:riaEient s'hi han afiliat i dones que s'hi senten verita-

blement representáis. Com qualsevol aspecte de la úemocxácij, c ti que si

gui lliure i que en el seu si hom pugui expr^sar-ae Hilaren., ni > 

Malgrat les lleus al.lusions que la premsa del regim ha fot sobre els sin

dicáis de l'estranger i t>e la seva organització, no ens hem pa¿ d'estra-

nyar que, e^sprés o.'aquests vint anys., la gent jove del pala tingui una 

noció do ';si-'.uicat" una mica boirosa. El que oís joves velen ciar, pero, 

és quo els ''sindicatos verticales" son la mentida i la tzampa meo gran 

del.món. I per a veure-ho no ens ha calgut cap analissi científica sino 

somés 1'experiencias a les fabriques alguns, a la univeraitat els altres. 

Quin universitari» en efecte, podria af rmar deainteressadament i objec-

tivament que el S'.E-U. és el nostre sindica^ segons la dofinició, ,08 o 

menys aproximada, que suara hem donat de voritable sindicat? líingú no 

dubta que el S„E„U. ós un organisme del regim., c.irigit i controlat per 

gent del regim, per a servir els interessos del regim. Un d^ls guala, 

és ciar, ha estat després cíe la defensa del feixieme internacional, d'a-

magar el totalitarismo i la dictadura sota una aparonca do democracia. 

Pero sabom molt bé que una de les condicions de la democracia, la condi-

ció essencial com hem dit, és la llibertat. En «1 cas que comentom fóra 

dones la llibertat d'associar-se per dofensar els propia i teressos. El 

regim nega aquesta llibertat - i totes les altres - no cal dir-ho - i 



e 
amb aquest sol fet ja n'hi hauria, prou per a poder dir que ol S.B.O. 
no és un sindicat autentic. ¿1 S.E.U., com totes les creacions del re
gim és una estructura artificial i forcada que només pot mantenir-se 
en un estat de forga com 1'actual. Que potser podria resistir el S.E.U. 
la competencia legal d'un autentic sindicat d'estudiants com la F.N.E.C. 
seria? Eingú no s'afiliaria a una enganyifa com el S.E.U. 

Per a adonar-nos del veritable carácter d'aquesta enganyifa funes
ta només cal que n'examineui els orígens. Ele quals origens se sitúen 
abans de la caiguda del feixisme internacional,, aixo es, abans de l'any 
1945» Aleshores no hi havia cap necessitat de disimular ni d'amagar les 
urpes i alshores el S.h.U. era l'instrument ae control policiac i 
doctrinal do la univorsitat. El S.E.U., llavors, era a mans de la Falan
ge, que podia desenvolupar sense embuts tot el seu "estilo" totalitari. 
Una de les aules de l'edifici universitari havia estat habilitada com 
a "txecaV on cada dia eren torturats estudiants. El S.E.U. es regia, com 
sabem, per l'anomenada "dialéctica deis punys i les pistóles". Pero amb 
el temps, i per dissort del r'gim, la situació exterior i la interior 
va anar canviant. Peí que fa a dins del país, només cal que rocordem la 
vaga de tramvies del 1953? que significa un truc per al desvetllament 
ae'la universitat. 

Tanmateix, aquest desvetllament no fou efectiu fins ais esde-
veniments dv̂ l 1956. Aquesta data ós tan important per al país tot, com 
per a la universitat en particular. El 1956 va teñir lloc la primera ma-
nifestació pública, popular i de grans proporcions d'oposició i de rebuig 
al régim franquista. I el 1956 els estudiants es van incorporar a la vi
da política del país. Els fulls clandestina prengueren el lloc deis dia— 
ris esportius a les mans deis universitaris, les converses sobre la situa
ció política va substituir les xerrades sobre fútbol. Els estudiants van 
sortir al cárrer a compartir amb tots els ciutadants l'actitud de protes
ta. En aqüestes dates, dones, la universitat va prendre consciencia d'e-
11a mateixa i per tant del seu paper dins la societat5 dins el país. 
Les conseqüéncies de les vagues i deis altres fots del 1956 son prou 
conegudess reorganització ministerial, accentuació del "camouflage" de-
mocrátic, etc. La conseqüencia del nou ambient creat a la universitat 
fou la reforma del S.E.U. Els estudiants van aprofitar-í!¡a tan donava de 
si. Van ocupar els carreas que la reforma els permetia. bandejant-ne 
la FALANGE i llavors resta, netament diferenciat el S.E.U. "de baix" for
ma t pels estudiants elegits lliurement pela companys, del S.E.U. •' de 
dalt" format pels mercenaria designats peí regim. 

L'opinió de la universitat, dones, podia ésser expresada, per 
bé que aquesta expressió no tinges cap efectivitat en arribar al S.E.U. 
oficíale Els delegats de curs podien parlar amb mes o menys llibertat 
a les cambres de Pacultat i aqüestes podien prendre acords menors en 
profit deis interessos universitaris. El millorament i la intensifica-
ció del clima universitari - abans tan somort - en aquests darrers anyé 
*s el resultat i una prova de la labor acomplerta per les cambres. He-
cordem encara la bona quantitat de conferencies, cursets, etc. d'organit-
zació exclusivament deis estudiants. Pero tot aixo donava com a conseqüen
cia que la intervonció ael regim restava molt mediatitzada dins el clos 
universitari. Els estudiants es rounien, els estudiants acordaven, els 
estudiants feien conferencies sense que el S.E.U. oficial pogués impe-



dir-ho o controlar-ho prou. Aixo es ciar, constituía un perill pur a la 
saguretat de la dictadura, baldament fos un perill menor puix que els 
estudiante no podien fer sentir la seva veu fora de la universitat. 

Tanmateix, el curs passat ( I96O-6I ), el perill esdcvingué an-
guniós. Los fets el van posar en evidencia. El primer, a conengament de 
curs, fou la campanya contra l'OPU^ 1*1. Durant la celebrado del "Jui
cio bufo" a la Facultat de Dret i arreu d'algunes al.lusions ^n tó de 
folga, és ciar, que hom va fer a la institució - institució?? - esmenta
da, alguns militants seus van a&saltar violontament el tuulat i van a-
gredir els qui hi representaven. Aquest fet commogué tota la universitat. 
La mala brama de que l'OPUS ja gaudia resta multiplicada al máxim., Tot-
hom discutia sobre els esdeveniments i en aqüestes discussions alguns 
elements de l'OHJS tornaren a agredir universitaris. Aquest ús unilate
ral de la forga i de la violencia era absolutament intolerable. Una uni
versitat "democrática" no podia permetre impunement la tornada al feiais-
mes i al totalitarisme ^ue l'OHJS demostrava. Els universitaris unánime— 
ment desitjaven que els culpables - i l'OPUS en si no era, puix que totsm 
els agretsors sortiren del "Col.legi Majo*" Konterols - fossin sancionats 
com calia. Les cambres obligaren el Rector a nomenar un jutge instructor 
per tal de fer un expedient academic ais agressors. Així mateix la Cam~ 
bre de Dret delega una comissió encarregada d'aplegar proves de la respon-
sabilitat del "Col.legi Major" Monterols en els esdeveniments» Aquesta ac-
ció legal deis universitaris ana acompanyada d'una campanya clandestina 
que posava al doscobert el veritable carácter que l'OPUS te sota la capa 
de la religió. Si recordem que l'OPUS ha esdevingut un deis suporta mes 
importants del regim, no será dificil d'adonar-nos com era de perilíósa 
la campanya universitaria, contra aquest grup de forga, político., econó
mico, regiliós. Era impossible, pero, d'evitar-ho perqué els estudiante 
controlaven, com hem dit, tot el mecanisme inferior del S.E.U. i dones 
totes les decisions que podien ésser preses al seu través. Fou una expe
riencia molt desagradable, sens dubte, per al gabinet opusdeista i dones 
per a tot el govern del regim. 

Pero al mateix curs acaeemic que comentem, s'esdevirgué un aitre 
fet que encara exaspera i alamina" más els servéis de seguretai del regim-
sampre tan sensibles - Fou l'adhesió de les Cambres universitarios a la 
Conferencia Internacional per l'amnistia deis presos politics ¿'Esparta, 
que era celebrada a Paris els dies 25 a 27 de marg. La contrapropaganda 
del regim consistí, no cal dir, a treure importancia de la Sonferénoia 
i a aconseguir per tots els mitjans que ningú de 1'interior del país no 
se'n fes ressó. I justament els orgnns reprentatius de la joventut univer
sitaria van signar uns documents d'adhesió que foren tramemos a la Cone-
rencia, on ésser llegits, i, es ciar, ámpliament comentats. El cop era 
certament fort i la reacció fou promptas destitució del delegat de la 
Facultat de Filosofía i nomenament d'un jutge instructor - així de pas-
sada feien la revenja del procos contra l'OPUS - per ais culpables de 
l'adhesió. 

Aquests, com deiem, constitueixen els dos fets mes impórtanos 
per a palesar al regim i}ue no pedia pair el gram de democracia que, per 
tal de despistar, havia permés a la universitat. Tanmateix, cal esmentar 
altres fets menors pero ben significatius esdevinguts encara al curs de 
1960-61. La Cambra de Filosofía i Lletres signa per unanimitat una ins-



tancia dernanant una- cátedra llíure de la Llengua i Cultura catalanes5 
aixo i tot el que és refereix a aquesta cátedra resta explicat mes amunt. 
Les Catabres de la Universitat de Barcelona protestaren perqué no fou re-
aoneguda i fou rebutjada la representació catalana enviada al "Consejo 
Racional" Itepresentativo" del S.E.U. celebrat a Madrid. La Cambre de Fi
losofía va demanar la publicado de l'^statut ue la Universitat Autóno
ma de Bapceiona per la sova exampiaritat í'emocrátiva. La mateixa cambra 
va protestar publicamunt ne la "passivitat", ineficacia o autentica agres-
sivitat cel S.E.U. envers els interessos deis estudiante";? aquesta pro
testa; és ciar, fou considerada antireglamentaria,, A tot plegat cal afe-
gir i;quadres muráis", les sessions sobre la situació uel Congo i de Cuba, 
sobre els problemes de les nacionalitats i el problema nacional cátala, 
especificament, sobre la llibertax i la democracia,- i d'altres encara, on 
fou ciit tot alio que la premsa uel rc^im té tanta cura a silenciar. 

Tres anys (1958-61) e'un mínim de llibertat, com hem vist, van 
convertir la Universitat de Barcelona en un d̂ ls fogars antifranquistas 
mes importants i en un perillos exemple per a les altres universitats -
on cal assenyalar quo també van produir-so eurant aqüestes anys diversos 
aldarulls, com ara a les de Sevilla, Maarid i Sal ama:--''- La Universitat 
palesava el punt mes feble del regim, demostrara com era incompatible 
amb la mes minsa democracia» No,era qüestió d'anar castigant succesivament 
"cukpables"perqué cada volta hom hauria afermat mes l'oposició. Calia 
reformar les estructures on podien rccolzar-so tots els possibles culpa
bles; calia una rees truc turació del S.ü*lL vist que la reforma del 1958 
havia resultat contraproduent. 

I, en efecte, quinze dies avans de comencar el nou curs, el 
18 de setembre, el general Franco signaba nous estatuts del S.E.U. 
"para hacer más ágil el funcionamiento del Sindicato15 i "adecuar los pre
ceptos jurídicos a las exigencias de la realidad" . Pora llarg de detalar 
en que consisteix realment; aquesta "agílit•sació" i aquesta "adequació" 
respecte ais estatuts anteriors i respecto a la veritable democracia. 
En general, i com calia esperar, podem dir que la reforma tendeix a asse-
f-urar jro control efectiu del regim en totsaiuells sectors del S.E.U. on 
las 'exigencias de la realidad11 havien demostrat que calia^ Con que tots 
els mals venien del fet que els eswudiants s'expressaven lliurement, ora 
aixo el qxie calia evitar. Aquesta lliberta* era exerciea a les Cambres 
a través deis sev.s acords, deis seus butlletins i quadres muráis. Dones 
calia controlar-no no pas l'accés ( eleocior-s, etc.) - que aixo no hau
ria porrees de camuflar la dosdemocratització - sino només la utilitza-
ció. Els delegats i conseilers ce cura continúen essent elegits lliu
rement - "democracia" ! I!diáleg"~ - pero aquests senyors no pocran dir 
res, res del que uls interessará o volarán ¿ir, puix que tot el que di
rán, esoriuran o faran ha de dur el vist i plau i les eignatures del 
Degá i del "Jefe del Distrito". Cal veure com esta d'escarmentáis! Fins 
i tot els!lruogos y preguntas" ojie hom fará a les sessions de la Cambra 
calerá que siguin coneguces i aprevades amb anter^oritat(!!í) p^l Degá. 
Aixi mateix els actes a cel.lbrar i els escrits i cartells a exposar 
publicament hauran d'ésser aprovats peí Degá amb cinc dics d'anticipació. 
La reisgnificació de la reforma creiom que rosta prcu clara amb tot el 
qu^ duom dit. 

Els resultats d'a^uesta reforma han estat rapidament efectius. L'ac-
tivitat universitaria ha éisminuit vertiginosanent respecte al curs pas-



sats gairebé no ha estat cel.lobrat cap acte pels estudiante, les cambres 
han perdut tot l'interés ... En canvi, han augmentat les reunions i els 
acords clandestins» Tota la campanya per la qüestió de les milicies uni
versitarios ha estat monada clancestinament, llevat de la petició adre-
9ada al ministre que no hauria servit per a res sense aquella campanya 
clandestina. Sn fi, tot indica que hem entrat en una nova etapa de clan-
destinitat, per be cal no renunciar a aprofitar-nos de les gairebé nul. 
les possibilitats que l'estructara actual del S.E.U. ens ofereix. Avui, 
pero, la si^uació es sortosament molt ciferent de la d'anys enrera? el 
regim está complatament corcat i l'esperit d'oposició del país creix -
bé que encara massa poc a poc - ~vui les veus de protesta es fan sentir 
amb mes facilitat i els univorsitaris tenim el deure de fer sentir la 
riostra, ben forta, juntament amb les que b'aixequen de les fabriques, 
deis tallers, del camps i de la ciutat, de tot el país, per tal de re
cuperar alió que fa vint-i-cinc anys que cns fou arraba&sats la lliber-
tat, la llibertat de Catalunya com a nació i deis oataians com a 
homes. 

• ... Les res de segles d'esmorteíment i ¿'inconsciencia, sabein que som 
catalana i sabem tot el que ésser catalans significa. A la primeria, Ur
ques t d̂ svotllaraent va ésser provincialismo, va ésser regionalisme, per
qué- provincia o regió és el Principat de Catalunya, com regió és Ma
llorca, com regió és Valencia. Avui ja és intulció d'és.er supraregio-
nal, ja és nacionalisme, ja és afirmació de la nacionalitat catalana 
que no aCaba en les fronteros de la vella rpovincia nostra, sino que 
s'eixampla torres enllá fins a tocar les palmeres de Murcia i, trave-
ssant la mar, floreix en les illes de Mallorca." 

EMIC PHAT Ehi LA MBA, 1907» 



PER QUE SOM NAOüNAUSTES 
Beii cert que fóra absurd, adregant-nos a nacionalistos. de plante jar 

qüestions d'aquesta mena. Prou ho s.a.bem que ens mou a una actitud d'afir-
mació que deniana tan de coratge. Prou ho sabern els homes que cls hocies 
que a 1 "África, a l'Asia, a tot el. món, han de t-.ragar per causes semhlants. 
"o cal pas que ningú ens digui .per.que sem nacionalis es. El nacionalis-
me,~ coa a consciéncia d'unes .pojssibálitats col.lectives i coir. a voluntat 
de fer-les realitat, es justifica en ell mateix pul sol fet de la seva 
existencia." En darrer-termo., el.nacionali-sme, no s'oxplíca en uns llibres 
sino en la realitat viva d'uns militante» Aquesta, el nostro país, sem 
nosaltrés. Fingú no pdrá negar la nacionalitat catalana mentre els nacio-
nalistes catalans existim» 

oro es cía"?,, existirá "precisamente perqué aquesta nacionalitat 
és negada. I la negació — aquesta és la rao de l'escrit ~ és de mol Los 
menos. L̂ s de la negació franca i oberta fons a la negació silenciosa,ki 
ha tota una gamma dé posicions davant el nacionalisme, perqué els interes-
sos i les inconsciencias també son diversos en aquest respecte, Bobretot 
els interesos, és ciar. 

Evidentrncnt, son pocs els qui avui neguen en absolut la nacio
nalitat catalana: tothoQ els coneix pî ou bé. I la brutali-tat que gasten 
en llur pretensió ens servéis de testimoniatge, perqué tot negant el fet, 
no fan mes quo afirmar~lo0 Respecte ais qui callen el fet;, cpneixent—lo, 
mésaviat ens han de moreixer pompassió peí que demostró, llur silencis co-
vardia per a afirmar o impotencia per a negar? mesquinesa, tot plegaií. 
Alió que cal uenunciar i desemmscarar amb la nostra actitud Integra-, I 

radicar:! du nacionalistas, amb la nostra acció contundent i inequívoca, 
amb la nostra conoepció dinámica del país, del eeu és¿er i del seu esde— 
venidor," alió que cal posar en .videncia és el "Nacionalismo*1 escarran-
sit i el "Kacionalisme" aprofitat. Els única veraraent nociuá si de veros 
fossin nacionalismos, sí d̂  debo representessin el. anoionalisme, porque 
el farien injustificable. Tots dos teñen causes i objeciiua distinta, 
pero totos dos os distingeixen per la feblesa, por la tebior, per la man
ca d'esperiií - o d'obres - per l'es¡retesa de conceptos i en darrer ter
mo per la Eiaimització aei problema,- Tots dos es dediquen, com es din 
correntment, a "tirar aigua al vi". Un vi que els resulta mansar fort, 
ells saben per que - i nosaltrés també - No costa gens de distingir—loa, 
dones; qualsevol reserva ele traeix, i de reserves en formulen continua-
ment. No senten - no volen o poden sentir - quo ol nacionalsime no és 
un joc, sino 1'empresa per la integritat humana c:e, un el nostro cas, 
set milions de persones 5 no veuen que no es pot formular a mitges per
qué l'homc - cada horne u'aquests set milions - és un tot invisible en 
sentiment, en pensament i en voluntat. 

Els pseudo-nacipnalistes per migradesa o per aprofitament de la 
ferga nacional no volen mai comprómetre's amb llur naoionalüaá i de ve— 
gades - sovint - arriba a fer-los nosa i fir.s l'han de dissimular.. Es
clavo un nacionalismo de conveniencia o, en el miilor dols cases, una 
simple etiqueta per a quedar bé, puix que el país démana, reclama, el 
nacionalisme. I d'altra banda, parlar d'ignoráncia, o de manca fí'expe
riencia, per a justificar els migrats quan portem mes d'un eegle ao mo--



vimcnt nacionalv-*n se&le carregaeíssim e'usc'eveniments ben allicona-
dors - sobretot aquells les conseqüencies cois quals encara patim — és 
del tot inadmiesible. Bo hi ha justificado - ni el poblé ns els la do
nará - per ais qui s'anomenen nacionalistes5 per ais qui formulen ol pro
blema nacional catalán i només en treuen les conseqüencies que els van 
bé, o que els convenen, sense assumir la responsabilitat que l'hora pre-
sent exigeix d'un nacionalista. 

.Aixo no és ésse.r nacionalistas aixo no és.afirmar un país -
el propí, el nostre país - aixo no es crear la Ilibertat d un poblé, del 
pobl^ cátala, del nostre poblé. I no pariera en termes abstractess el 
poblé son els heraes i les dones que treballen, d'ells ha c'ésser la lli-
bertat. Noraés hi ha una manera c'ésser nacionalista. No és gaire difí
cil de demostrar si un hom ho ess un nacionalista ho és a tot arreu i en 
tot memento intensament, íntograment, totalment. Un nacionalista pateix 
el problema del seu poblé i viu per a resoldre'l. Puix que no som nació-
nalistes perqué sí? hi ha un problema, una realitat sagnant, una situa-
ció punyents la del nostre pable. 

Les formulacions terboles, neulides, eacarcarades, sense ampli
tud, sense integritat, amb reserves, ¿amostren que els qui les fan igno
ren que el nacionalisme <Ss una forga dinámica i creadora; una forga que 
té un origen i un desenvolupament histories - con qualsevol fet huma que 
tingui rao d'ésser - i que portará a un fi. &1 nacionalisme de I96I és 
ben altre que el de I85O i que el de 1914» Teñir una idea"estática" del 
nacionalisme — i de nació, dones, - creure que sompre ha estat i será 
una mateixa cosa, és pensar d'una manera idealista sense tocar de peus 
a térra., és ignorar que qualsevol cosa que es deturi ja ha passat al 
preterit» Pero és ignorar també la realitat humana actualf és estar miop 
al desenvolupament ce la sácietat humana. Avui l'home actúa nacionalment 
i el progrés — social, oconomic, cultural — de la societat humana s'ope— 
ra a través de la nació. Voler-ho negar porta a la ineficacia? volerho 
evitar és antihistoric. 

El nacionalista es el qui ho sent, el qui ho viu, aixof no 
pot romanare estátic, indiferent, indecís, incooprensiu davant el proble
ma nacional perqué toca i viu la realitat del seu pable i la realitat 
és dinámica i íntegra? la realitat exigeix unes decieions i unes solu-
cions. Exigeix una voluntat per a acomplir-les. 

El nostre país té plante jat amb carácter el 'urgencia un proble
ma total5 el seu problema nacional. Tots els qui a Valencia, a Mallorca, 
a Lelida, a Barcelona, ens sontim d'un mateix país, d'una mateixa nació, 
patim la realitat en que és troba el nostre poblé i vivim cada día, ca
da minut, per solucionar-la. Contra els botxins, avergonyint els silen
ciosos,, donant exemple ais ^scarransits, descobrint ais aprofitats, els 
nacionalistes avancem per deslliurar un país, la nostra patria, i per 
fur-lo marxar historia enllá juntament, fraternalmente amb tots els al-
tres pobles, amb tots els altres homes e.el món que saben per on es va 
cap al futur. Per aixo som nacionalistes. 

1 BEíatíETAÜKITZACIO, DÜSTRUJULLITZACIO ... aVIÜ, L^SFkAKWUITZÁCIO 1 



PUNTUAUTZÁNT ! ~; 
; NOTAs 

Pa uns mosos a primeries de l'^stiu, un company noetro d,sprcs ce 11o-
gir "El Mundo Obrero" que cita, va uscriuro la pr^s^nt nota i ene la 
lliura per si os creia oportú public :r-la en el butlleti. Malgrat es-
ser la opinió del nostre coinpany coc»p ártica plenament per tote nos-al-
tres, i per tant oficial del B6H, ho;„ va c^nsi, erar millar no publi
car-la, porque no somblava oportú hostilitzar, sense oes fonamont, una 
forga, qu^, com n:saltr.-es, lluita c ;ntra el franquismo i smb la qual 
ens pou^n convenir alláneos tactiques» Altranient vam c;nvonir en el 
carácter intorn ctcl butlleti "Mund Obrero". i 

Posteriorment, han anht arribant a les nostres mana, succesius 
documenta olaborats i publicats peí FbUC, sobre el problema nacional 
te Catalunya, els quals com la revista "Horitzons";, teñen una considera- \ 
ble difusió. En aques s documenta, ..1 nostre problema nacional ós trac— 
tat d'una manera .deplorable i tendenciosa per tal d'adaptar—lo a uns os- j 
quemes doctrináis previs que no teñen r̂ s a vcuru arab Catalunya» Com 
que en millor deis casos, el que pot é;,rivar-se'n és una gran c nfusió, 
ja que els senyors dol PSUC es titulen nacionalistes, hom C-regut conve- | 
ni-.nt r ...visar la nostra actitut i publicar l'article que en un principi 
haviem r^tinguto Anb aixo do mamant, nones protenem desenmascarar aquesta] 
nacionalistes tan.estronys. 

B "carácter nacional"del PSUC . 
El butlleti "Mundo Obrero" (Órgano dol Conitd Central u.ei Partido 

Comunista de España) ̂ n el seu número 15* Sata* el 15 ¿e juliol del 1961 
cr. la pagina 3» publica una 

Declaración del Comitfi Ejecutivo dol Partido Comunista de España 
"sobre el XXV aniversario de la Fundación cel Partido Socialista Unifi
cado de Catalunya» 

A continuado ti'anscrivim íntvgrc, un e.ls paragrafs o'aquesta de

claración 
En realidad como acaba do recordarlo el Comité Ejecutivo 

del PSUC on su documento publicado con motivo c ,1 XXV aniver-* 
serio, ambos pórticos trabajan como si so tratara ce uno solo. 
Y en dicho documento ÍL añade I-

iil PSUC fiel al principio leninista de que en un Estado 
dobo do haber un s.„lo partido Comunista, proclamado más de una 
vez o.uo, cuando las circunstancias •. o la lucha lo aconsejen, 
.so integrará en el Partido Comunista do España.; mintonioncc j 
reforzando su c iractor nací .nal catalán (!í!) o Fox su parto 
el PoC. do España manifestó ya en su V Congreso su completo 
acuerdo con esta perspectiva do la integración, cuya decisión 
concreta corres oncora tomarla al PSUC (?) cuando lo juzgue 
oportuno. 

Aquest roconeixement oxplicit quo el FbUC en realitat ós una sec -



ció del P.C. espanyole giarebí no feia falta perqué tothom no sabia. 
£il que no se sabia Ss que auan els corresponents jerarques ho creguin 
oportúv s'abandona. la comedia de fer apareixxr dos partits diferonts 
i el PSUC sera, integrat oficialment en el P.C. espanyol, "manteniendo;; 

y reforzando su carácter nacional catalán" Aquesta filigrana revela 
la má d'un geni comparable a determinats prestidigiíadors de la "pren
sa orientada del franquisme". ¿>s veu que entre a-uesta i la "dialéctica 
materialista" del marxisme ortoúoxe, ni ha Comités que es van capacitant 
per a elaborar una literatura mística digna del nou Imperio Español. 

¡/ A T ' f- f- \ 

La secessió de ¡Catanga ha desfermat una onada de passions ha posat 
en marxa la implacable máquina d'acció de molts interessos i ha aconse-
guit dividir les opinions com pocs problemes ho han fet. Una enorme con-
fisió regna a l'entorn ..el significat i deis motius del secesssionisme 
katangues. Confusio molt mes explicable si tenim. en cornpta qû . les parts 
interessadoB en l'afer son blocs puixants. i que cadascun- d'ells dispo
sa de poderosos mitjans tí'informació per tirar l'aigua al seu molí. 

k casa nostra, la premsa dirigida uel franquisme ene ha servit no
mos les noticies, i sobretot les interpretacions, favorables a una de 
les bandes. ¿ixo ha contribuít encara mes a fomentar la confusio esmenta— 
da, fins al punt de desorientar ádhuc algunos persones b JI intencionados 
que, tot i la seva prevenció contra les tendencies de la premsa espanyo-
la, han rribat a creure que a Katanga es defensava el dret d'una naoió 
a autodeterminar-se. 

Hem sentit dir a un nacionalista cátala., progrossista i d'escue-
rra, que era inadmisible que les í-.acions Unides intentessin imposar ,v-
solució centralista al Congo, i que Tshombe i el seu poblé eren unes vic
times d^ls instints imperialistes i agressius. 

Wuan li preguntárem si no trobava estrany que la premsa i la 
radio de l'Jüstat opressor de Catalunya i Aizkadi defenses amb tant d'en
tusiasme el separatismo de Katanga» el nostre interlocutor va considerar 
que les coses potser no eren tan clares com semblava i va demanar presi— 
sions. 

- Q¿ui es TshombE ? - pregunta. 
Li van aclarir que Tshombe era el cap e/una important famiía que 

s'havia distingit sempre per la seva adhesió i constants servéis ais 
belgues5 i que era con^gut, abans ce la independenciav com a un fervent 
partidari del manteniment uoll'estatut colonial del Congo. Van afegir 
que com a protai de la seva col.laboració els membres del clan Tshomb3 
eren els únics indígenes ais quals es permetia viatjar en els mateixos 
compartiments de tren que ais blancs. 

- Pero, es almenys un nacionalista katangues que representa la vo-
luntat i el sentir del £>eu poblé? - ens demana. 

Tshombe - li cont.stárem - va descobrir que Iíatanga era una na
ció i ell un nacionalista l'endemá de la independencia. Sota el domini 



belga no tn¿ li va acudir mai quu Catanga necesites ósaor Indoyondent, 
ni i.uc la unitat col Congo fus u;.a amonaca por alto bous interéseos. 

Ün : actitut, CAÍ pocuu vcuro, forga suspocta,, 

¿: uro encara ni ha mós grous. La rlació ,u Latanga i ol nacionalismo 

c.u íshombo son ur,. invont o^ls ^ropiot;ris bolguos i anglcsos c_ la Union 

íiniuro, ..ociotat euo controla les fabuloBos riquesos ^1 subs~l c'aquoll 

: ;ís Aquosts ca.^italistos , temerones que oís lidors col Gongo indoaendent 

utilitxacin lo-s niños por elevar el nivoll de vie.a do la ,¡oblació tío co

lor i inpoi-ibsin la inhumana ^x^lutació c'o que. la Uni^n Mnicro feia b-

j^cte oís k ;tac.f-.uebos, llancarun ol bou titolla Tshombe arab 1'hipócrita 

argument qu^ cofensava oís negres ce Katanga i llurs interessos» Coaan la 

rv.alitat ora que a-, uests nebros oren assassinats. mutilats i mal trac tats, 

peí mes fútil pr^toxt, pela funcionaris ce la companyia minera. 

Tshombe proclama a tot vent quo Katan.^a no vol ésser la mcnjaéera 

v ol Congo, poro acmot en canvi, com la cosa méf, natural col món,, que ho 

sigui c.ol capitalismo ^urjpcu, i que el jjaís oeguoixi essont una colonia 

camuflada.; ox,>lotada por Belguica i Anglaterra., Aquest i no altre fis ol 

pretos naci n ilisme de Tshombo 

-i oro amb qui com ta - inquirí finalment - per aguantar tan do 

temps contra, les liac:ions Unidas i ol Govorn Central? 

Compta amb ol suport . ^ls paísos propietaria c« la Uni-án Kiniore, 

i amb el constant s abotatgo cois mateixos ais osforcos c>.o l^s Facióos 
uniCos. Juga tambóal seu favor a uebilitat Col .govorn legitime ±Jer6 ol 

que te una importancia cecissiva i oxálica la rosistor.cia de Tshombe i 

el seu grup; és l'ofectiu ajut monetari LO la Union Minioro i la presen

cia a Kttanga d'uns quanta ioilers a merconaris blancs que s'n oís qui 

ĉo veritat controlen la situació i formen la forca coubitont ?.l sorvei 

col govorn accessionista. 

iüs curios observar quo a mós cois antics oficiala de l'exorcit 

belga . -1 Congo, la G^nctarmoria Katanguosa ós cemanada per militars ul-

tres francesos - participants ü la re"hol.li-ó algerina contra De Gaulle-, 

p^r ox oficiáis e.o les bb alomanyes i por meiabres de la Logió Francesa -

torturadors dolb patrioto-s algorins ¿ol Pront de Lliboraci-' íacional -

quan han fugit é'Algeria por temor quv. se'ls fes justicia, Trinquier, 

Faulques ote ote. „. son ñoras conoguta a Franca p^r 1. aova cruel ac-

tu icio contra el algerins. 

iüub aquest solocto nucli ce meiConaris feixistes Tshora^o. ha 

obligat ol„ seus paisans a autodutorininar—so en contra c 'olla matoixos. 

DuSprós ¿'aquesta conversa el nostre interlocutor convingud que 

no sempro unes roalitats semblante os presenten s ta ol matoix esquema., 

i que el papor que a la península ibérica corresponc a Castellaa el re

presenta . al Congo Tshombe i a la Union Mnierc, i el de Catalunya la 

peblació indígena i ol Govorn Central de Leopcl&ville, victimes com no-

saltros, els catalans ce 1'imperialismo foraster. 

Així quedava porfectamont oXplicat que la premsa franquista es-

panyola anos a favor de Tshombes i que els nacionalistas catalans esti-



guessim motalfitent a l cob t a t ¿«1 G..veru Cent ra l i de loe 1-.cions Uni
rles en l a fcüva l l u i t a p^r a l l i b e r a r un poblu de l 'oprc&i.ió p o l í t i c a i 
y/y-, A-iir-A.i^*tranfiúra. 
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El no¿ t ru_ in i í>r locu t j r c s promete no de ixa r -ee i n f l u i r mis 
por l a go ta c. 'nigua c i a r i a .-. _v»—y», m-.-» oonfcaoXadayJ n'-sv^uya, Cjteu 
davant a qual&evol problema yue l i tombleoa Cubtós, posar ía en joc'--..._ 
el , tauAi ̂ <>ii±ii-cxitdj3-^_XLLavors para en ssec de p a r l a r , v s v i l . l a un moacnt 
i ent- r e f e r í un c i h l e g «¿ue h iv i a bobt ingut f e l á poc arib un senjror,* *»*-
i ü i l i t a n t ¿"un important p a r t i t ce ¿ r e t e s , que fa tomps h-rvia e s t a t una 
foro a p o l í t i c a t i n b ¿«1 ca t a l an i s t a s . Aqucst scr:yor, ene áiguú\ ocupa 
ara un c a r r e e públ ic por , eegons e l l , poCer C-fons-ar i ' a c u e s t a mane
r a c l s i n t e r e a o s de Catalunya. Aquo&t sonyor tan ben b i t u a t , es tava 
incdgnat c e l que fan los Raciona Únicas a l Congo, funest prosagi del 
que uodrion f e r cemá a l nobtre p a í s . 

Aixo - conclogué e l nos t re i n t e r l o c u t o r - cm fa encara más llum 
sobre qui son e l s p a r t i d a r i a de Tshombes e le f r a n q u i s t a s , ola roacoio— 
:. i r i s i o í s qui cons ideren que os compatible c o l . l a b o r a r ama ol regim 
ce Franco i é s s e r Ca ta lan i s t a* Tembe" eis caaoa t ra opa- a Catalunya t e 
nia» ola nos t r e s p e t i t s Tshombe a l s e r v o i de 1 ' imperial ismo c p a t u l l a . 

UKtsS rAHAULES ,, 1 iitüalIiiKT iiiüTIH gjí¡ AVUI 7IBSSS&, CCÍ¿ lüAi, Bi' 
L' E ^ B ü I f l ü l S CATALANE», 

. e l BOU Consel l üe Guerra. 

Bl m i l i t a r que p ros ide ixs 
- El vos t ro defensor? 

til iTosit iunt Companys? 
_ Defensor, per que? r'rimeramoi . t , j o soe advoca t . „ . 
l)e que ni 'naig de defensar? Jo e oc l*í m t o r i t a t 1 g í t ima * Catalunya, 

)?• r voluntad e l pob lé , Benae i - i bcu t s i á . Si a algú h, i l g ¿o donar coate 
¿alfa meuB a c t o s , coa a po l i t i c i com a govoro Eint,. éb a l Parlaniont c a -
t- ila,;, r e p r e s o n t á c i ó gonulna ce! . nobt re pobló . Vosalcros sou l e s tropea 
d ' i n v a s i ó que heu v ingu t a usui •par c l s nos t r o s d r e t s i le& nos t ro s l l i -
b o r t a t e , a en-.oS:alar l a n o s t r a P a t r i a , i Cata lunya us r< ¿pudia coro a 
onemioa . . . 
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