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EDITORIAL

Di IGUEREM, que es feia difícil de comprende l'encongiment o la inexistència dels estaments representa¬
tius de Catalunya, i que solament en una manca de solidesa, filla d'una situació que no s'adiu pas amb les
necessitats del moment, podríem trobar l'explicació.

Ben cert. Per ,a qualsevol observador mitjà quelcom assabentat de les nostres coses, havia d'ésser ob¬
jecte de sorpresa i de desorientació el que Catalunya es trobés, de fet, orfe de direcció, o quan menys, que
aquesta direcció, si existia, restés inconeguda, immobilitzada, muda i espectant. Catalunya, res menys que
Catalunya, la rebel, que ha estat sempre amatent contra la reacció, i que ha marxat, també, sempre, ,a la
vanguarda de tots els moviments progressius i reivindicadors que han menat els pobles hispànics contra
l'enemic secular i comú, contra les velles forces de la reacció espanyola; Catalunya, que té que resoldre —
encara — el problema de la seva alliberació nacional.

Si per a qualsevol altre poble, una situació silenciosa com l'al.ludida hauria esdevingut paradoxal, en el
moment en que tots els pobles que lluiten contre el nazifeixisme estan dotats d'un aglutinant patriòtic i te¬
nen un govern que per la força de la situació esdevé un veritable estat major en la seva guerra emancipadora,
pels catalans, que ens trobem invariablement, d'anys ençà, a la punta del combat, el susdit fet era profunda¬
ment descoratjador, intolerable, i motiu permanent de malentesos i discussions, factor disolvent de confusio¬
nisme i disgregació.

Darrerament però, ens arriba confirmació plena i responsable de fets que recollíem, a títol d'informació,
en l'edició anterior: fets que vénen a esvair, de certa manera, les preocupacions ja anotades, a introduir ele¬
ments nous en la situació, a crear altres i més clares condicions, i a iniciar damunt d'aquesta base, un
viratje dreturer de cara a la unitat dels catalans, al reagrupament de llurs forces polítiques, al redreçament
de les nostres institucions nacionals. Pedres blanques en el camí àspre i feixuc vers la Catalunya recobrada.

Per un document del Consell Nacional de Catalunya, que nomenà a França el President Companys, ens
assabentem que el susdit Consell, compost pels compatricis Josep Iria, Josep Pous i Pagès, Antoni Rovira i
Virgili, Pompen Fabra, M. Serra Hunter, Miquel Santaló i Carles Pi i Sunyer, dóna fe de vida, afirma llur
persistència i defensa la seva legalitat d'origen.

D'altre banda, se'ns confirma que Carles Pi i Sunyer ha dimitit la presidència de l'anomenat Consell
de Londres, amb la qual cosa quedaria restablerta la unitat en el Consell que encapsala Josep Iria. Com a
corolari i en la línia de continuïtat jurídica pel que fa al menys a aquesta qüestió concreta, Josep Iria es¬
devé Cap dels catalans. President de la Generalitat, a l'ensems que Rovira i Virgili és el President del Parla¬
ment de Catalunya.

Estem segurs que, a despit de les posicions polítiques i de principis que pugui sostenir cadascú de
nosaltres, catalans, a l'entorn del problema de la continuïtat jurídica, de l'actualitat de la Constitució del
1931, de la vigència de l'Estatut, i de les relacions amb la resta dels pobles hispànics, hi ha quelcom per da¬
munt de les preocupacions partidàries: els fets que comentem, els quals són, evidentment, d'un abast con-
siderabilíssim i han d'ésser saludats com un element positiu de gran vàlua ja que assenyalen un pas ferm
vers la unitat i un reforç del prestigi i de la personalitat de Catalunya.
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Pensem que serà un bon servei per a Catalunya i un guany per als catalans que allà baix pateixen
i per als qui recorrem els aspres camins de l'emigració, esguardar aquestes qüestions fonamentals a gran
perspectiva i no des de l'angle dels doctrinarismes.

Al nostre entendre, s'inaugura una nova etapa, més féconda; s'obre un període viu de discussió cor¬
dial i constructiva que desembocarà, sortosament, en una entesa que sols pot afavorir els interessos per¬
manents de Catalunya.

Si dels fets esmentats i del pacte entre les organitzacions obreres i camperoles, de Catalunya, suara
publicat, en treiem les conclusions lògiques, bé podem dir que ha canviat quelcom d'essencial en la mecà-i
nic,a política catalana i que s'albiren noves i més falagueres perspectives. Catalunya unida, serà millor com¬
presa i estimada, i pesarà més entre els republicans dels altres pobles hispànics.

No volem pas, però, amargar, gens ni mica, el nostre pensament pel que fa a certs extrems, per bé
que les nostres opinions no cerquen, ni de bon troç, atiar discòrdies, ja que maldem i maldarem, sempre, per
establir un clima de cordialitat i d'intel.ligència.

En primer terme i tenint davant el document que expressa el criteri del Consell Nacional, entenem
que és ja arribada l'hora dels "compromisos concrets", precisament per tal de contribuir a les "solucions de
llibertat", i que "els organismes autèntics de la representació catalana —creiem que es fa referència als par¬
tits polítics i a les organitzacions sindicals de casa nostra,— no "tindran que dir", sinó que poden i deuen
dir ja avui "amb sentit de la realitat i amb enteresa les paraules decisives, sense oblidar el que puguin pen¬
sar i voler els compatriotes que sofreixen a Catalunya..."

Però hi ha més. Cal ésser conseqüent en la interpretació de la continuïtat jurídica que s'invoca i que,
fins ara, entenem s'ha aplicat de faisó unilateral. Si acceptem la Constitució i l'Estatut com a punt de par¬
tida per a nous plantejaments ,cal que aquest tingui al seu servei l'instrument polític que li escau, és a dir, el
Govern de la Generalitat ,govem que no pot ésser altre, constitucionalment i d'acord amb l'Estatut interior,
que el que, amb nosaltres, va sortir de Catalunya. Es possible que el caire de la lluita actual i circumstàn¬
cies que nosaltres no podem escatir, aconsellin ampliar-lo amb noves representacions personals o col.lectives.
No tindríem pas d'ésser nosaltres els qui ens hi oposséssim sempre i tant que els interessos substantius del nos¬
tre poble fossin així millor salvaguardats.

I una darrera opinió. El Govern de la Generalitat no pot de cap manera reduïr-se a ésser una "repre¬
sentació simbòlica de Catalunya", reclozant-se en l'existència de certes limitacions que considerem superables,
sinó que ha d'ésser i actuar, en tant que capdavanter, com a guia i organitzador de la lluita de cara a la
nostra terra, i dotat per la pròpia activitat i prestigi, i pel nostre suport, de l'autoritat necessària per tal
de discutir amb el Govern, les institucions republicanes i les organitzacions i nuclis antifeixistes espanyols,
els problemes que ,a tots ens afecten.

I^JSPANYA és una térra que penja d'una serralada damunt de les
mars, i en cada mar els seus vents. Vents d'Amèrica, vents d'Africa,
vents d'Orient la vivifiquen o la combaten; i no té més lligada ferma
amb Europa que el Pirineu. No hi ha cap terra com aquesta tan
enmig del món. Però en el seu centre, lluny del Pirineu i lluny dels
mars, és fàcil l'oblit: allí sembla que Espanya estigui, no enmig del
món, sinó fóra del món, com un planeta a part. I els seus pobles,
que estan en el món, semblen oblidats. I així el conjunt del poble
peninsular no arriba a congriar-se, perquè un mar no sap res de
l'altre, ni 1'Africa del Pirineu, ni el centre més que de sí mateix, i
cada poble és atret pel seu cantó... I, tanmateix, és una sola terra
penjada damunt de les mars.

MARAGALL. — Articles. 23 - 1 - 1906
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Fa dos anys
de Vassassinat
de

lluís companys,
Segon President
de

Catalunya

catalunya, com tots els pobles opresos, compta amb un llarg
enfilall de màrtirs i de caiguts per la iPàtria. Quan sembiava que
els dies tristos eren ja cosa del passat quan tot feia esperançar
que el nostre sol lluiria, ben aviat, més que mai, han tornat els
dies grisos, llòbrecs i sinistres. I l'enfilall de germans nostres que
cauen per defençar la llibertat dels homes i dels pobles, se'n cap-
della i continúa. El temps passa, però els victimaris no es cansen.
I abans d'ahir un, l'endemà un altre, van caient homes represen¬
tatius, i ciutadans anònims, tots germans nostres.

Eren les 7 del matí del 15 d'octubre del 1940, després de doa
anys d'haver entrat a Barcelona famnlencs d'odi i àvids de sang
les allaus falangistes, mores i mercenàries, quan queia foradat per
la metralla impía, del que ell en deia de tan monstruos conglomerat,
la bèstia feixista, l'home, en aquells moments de sublim heroicitat,
més representatiu de Catalunya, el President de la Generalitat,
retrobada i tornada a perdre per ésser solament la Generalitat el
que es trobà després de dos segles de règim d'esclavatge Lluís Com¬
panys i Jover. El Segon President de Catalunya caigué serè, altiu i
enèrgic, amb aquella serenitat, altivesa i energia tan catalanes.

L'assassinat, es cometé en els glacis de Montjuïc, el castell
fatídic que per a vergonya de Barcelona i de Catalunya tota, encara
es dreça reptador a l'aguait de més sang amb que xopar-se. Ni les re¬
voltes han tingut prou empenta per enderrocar-lo d'un cop ni els go¬
verns nostres prou decissió per incautar-s'en i transformar-lo en
lloc de respecte i de (perpètua recordança als qui han passat mar¬
tiri i dels que hi han deixat la vida. Ha ipogut més el braç armat
que l'ha volgut com a mitjà coactiu, que espaordís, que fes basarda,
per a lloc de rexecució calculada, freda i poruga, per emparada.
Trits destí el de Lluís Companys, el de trobar-se sol i erm en els
últims moments de la seva agitada vida, voltat de muralles, forts i
contraforts que en altre temps hauria pogut fer saltar a barrina-
des, voltat i aclamat, fins el paroxisme, pel poble que tan estimava,
per la causa del qual immolava la vida.

No cal que ens deturem a fer la biografia ni a remarcar els
trets característics de Lluís Companys. Són prou coneguts, el seu
caràcter afable, cordial i inquiet, el seu tremp enèrgic i decidit en
els moments de responsabilitat — proclamació de la República
Catalana, 14 d'abril del 1931 i matinada del 6 d'octubre —del 1934.
— Hom recorda les seves abrandades al.locucions, el seu verb càus¬
tic i tallant, i la seva carrera política que va des del camp reformista
espanyol a l'Esquerra Republicana de Catalunya, fregant-se amb
el sindicalisme de Lairet i del "Noi del Sucre", acostant-se al con-
servadurisme republicà de Domingo i exaltant-se en la Unió de
Rabassaires. Hom sap també d'ell, que sofrí persecucions, reixes i
presiris — Castell de la Mola, de Mahó, Sta. Maria de Cartagena.—
Tanmateix no serà balder recordar en Companys, l'home d'acció
revolucionària i d'essència liberal i republicana que tothora de¬
fensà amb Ilealtat i vehemència les llibertats del nostre poble.

En l'assassinat de Lluís Companys, prenent-lo com a símbol,
assassinat cobejat per l'odi i executat amb mires a l'extermini de
tot el que ens és més car i dolorós a nosaltres, més que a l'home vol¬
gué matar-se, balderament, l'esperit d'un poble que sofreix i espera.
Però Coompanys, acarat als fusells que ja li apuntaven al cap de
cabell eshullat que tots coneixíem i al cor generós del qual tant
sabíem, amb el seu darrer ¡Visca Catalunya! digué ben clar i català
el que volia ois : tothom, víctimes i victinïaris, presents a la Pàtria i
fóra d'ella, que Catalunya viu i viurà i àdhuc un dia venjarà els
caiguts amb el cap ben alt i força al braç al mateix crit de....
¡VISCA CATALUNYA! ,
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6 d'Octubre del 1934
Miquel ADAM

nou sis d'octubre ens arriba. Es el quart que
remigració catalana veu transcórrer lluny de la Pà¬
tria, sense haver abandonat la lluita pel recobrament.
En aquesta diada curulla de records, en la terra nos¬
trada opresa i vexada però no sotmesa ,el poble català
lliurat a una lluita soterrània sense treva, referma
llur jurament d'odi inexaurible i de combat a l'inva¬
sor.

Anys terribles, durs i àspres, àdhuc per un poble
com el nostre forjat en l'enclusa de la repressió se¬
cular, trempat en la més esquerpa adversitat, fet a
una lluita a ultrança de cada dia i de cada hora, en el
cami de la seva alliberació nacional.

Durant aquest període turmentat, Catalunya s'ha
retrobat en mig del confusionisme, de la desorientació
i àdhuc de la disgregació, nascuts arran de la seva
derrota i de la caiguda de la República.

Els pobles no passen, debades, per l'escola de llurs
pròpies experiències i, amb més o menys retard, amb
més 0 menys seguretat, acaben per treure conclusions
que els hi permeten embocar amb pas ferm la via
del seu triomf.

En aquest ordre, el 6 d'octubre del 1934 va ésser
per al nostre poble una forta lliçó de coses polítiques.
Totes les grans commocions polítiques i socials, tots
els moviments revolucionaris i populars són invariable¬
ment l'eclosió d'un laboriós procés de llarg i pregon
malestar. Llur consistència, llur intensitat, eficàcia i
abast, llurs resultats estan en relació directa amb el
grau de m.aduritat de les forces participants, amb la
unitat assolida, la consciència de la pròpia força, la
claretat en els objectius, la perícia, la honradesa i la
fermesa en la direcció, i fins i tot, en les condicions
polítiques generals en l'exterior.

El descabdellament de la vida política a Catalu¬
nya —com a la resta dels pobles hispànics— i el rumb
que va prenent la República, palesen l'existència d'un
visible divorci entre els pobles i llurs suports. Es ves-
lluma la imminència d'un xoc.

D'una part el desencís popular; de l'altre, l'agres¬
sivitat descarada i creixent dels enemics actius i po¬
tencials de la República, han permès que la reacció
alcés el cap altra volta, que s'anés enfortint i prengués
posició darrera posició', des del Tribunal de Garanties
fins al Parlament i el Govern, esmolant l'eina pel gran
cop que tothom pressentelx.

A Catalunya, malgrat tot, la finor de l'instint po¬
lític, l'evidència del perill estimulada per la pròpia
existència del problema nacional, esperonen la vigi¬
lància davant la menaça que plana damunt les con¬
questes assolides pel poble català i les institucions de¬
mocràtiques, i determinen que es barri el pas a l'ene-
rnic inveterat en els eleccions del 1983 que, en els de¬
més pobles hispàncs assenyalen .— per la divisió de
les forces populars— un paorós allau de la reacció.
Catalunya continua essent un mur de contenció.

El període Samper-Lerroux es caracteritza per
l'acció sistemàtica d'anar desmuntant la feble estruc¬
tura democràtica que els primers governs de la Repú¬
blica bastiren, a voltes a contracor, enduts per l'ona¬
da popular; per la pruïja de desvirtuar les minces rei¬

vindicacions democràtiques arrabassades; per l'afany
de desarmament ideològic i polític del poble; pel tre¬
ball perseverant de destrucció de les organitzacions
obreres polítiques i sindicals; per la tasca ostensible
d'encerclar Catalunya i de sotscavar la seva unitat
nacional. Val a dir: té com a finalitat, fer el llit al
feixisme que es reagrupa i es concentra per a fer
l'entrada en escena. Es un fet històricament compro-
bat, que si la revolució democràtica no arriba a les
seves darreres conseqüències, és la contrarrevolució
la que no triga en imposar-se.

A Catalunya, els guanys assolits són minimitzats :
retallat l'Estatut, retardats els traspassos de serveis,
minat el prestigi del Govern dels catalans, creada ar-
tificiosament la desconfiança i la inestabilitat econò¬
mica, promogut un gran malestar, desfermades la
inquietud i el desori. La Llei de Contractes de Con¬
reu, per exemple, era una mesura justa i ponderada
que, en privat, acceptaven molts dels afectats, però
comportava un perill pels enemics del règim, puix que
independentment de les repercussions econòmiques,
havia d'enrobustir els lligams dels camperols catalans
amb llurs institucions autonòmiques catalanes i con¬
solidar el règim fa poc instaurat.

Els terratinents catalans, sentien més fortament
la preocupació de classe que la idea de catalanitat i,
de més a més, eren essencialment antiliberals i anti-
republicans. Esperonats per la reacció pròpia i per les
cledes reaccionàries espanyoles, recorrien al Govern
Samper contra la llei votada pel Parlament Català,
tot i que s'adonaven que amb llur actitud afeblien la
personalitat de Catalunya i enfortien les posicions de
l'anticatalanisme tradicional. La reacció pairal, es
desemmascara una vegada més i fa colla amb el le-
rrouxisme, la Ceda i els monàrquics. D'acord amb els
enemics jurats de Catalunya, els de l'nstitut de Sant
Isidre preparen la demostració filofeixista de "El Es¬
corial" destorbada per l'acció magnífica del proleta¬
riat i del poble madrilenys.

El moviment, però, està virtualment llançat. Les
forces en presència han arribat ja a un fort grau de
polarització. Els dos bàndols s'esguarden fit a fit.
L'element cristal.litzador de la tempesta pot donar-se
en qualsevol moment. Aquest sorgeix davant l'anunci
de la Ceda exigint l'entrada al Govern. Tothom com¬
pren que aquest és el senyal. Catalunya escolta el toc
a sometent. Quan el President Companys des del balcó
de la Generalitat proclama l'Estat Català dins de la Re¬
pública federal espanyola, es posa de relleu la coopera¬
ció de tots els pobles hispànics en una obra comuna i
es compta amb que tots, a l'ensems, van a posar-se
dempeus per tal de deturar la reacció i anihilar l'Estat
espanyol regressiu, antihistòric i absorvent.

No escau al caràcter d'aquest article, historiar en
detall el moviment del 6 d'octubre del 1934, ni esbrinar-
ne les causes, més profundes immediates o remotes,
del seu fracàs. Entenem, però, que, a grans trets poden
establir-se algunes conclusions, molt condensades, de
les causes originàries de la desfeta, pel que es refereix
a Catalunya :

a) No existí una veritable unitat del poble ca¬
talà al qual, tampoc, li va ésser explicat l'a¬
bast i els objectius concrets del moviment.
No van ésser creades condicions d'intel.ligèn-
cia i acord entre els sectors populars anti¬
feixistes catalans de cara a una acció con¬

junta.
b) En el Govern de la Generalitat, enfront de

posicions resoludes de combativitat s'impo¬
saren els vacil.lants sense confiança en el po¬
ble i els que temien, més que tot, veure's
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desbordats per l'aparició, en la lluita, de for¬
ces noves.

c) Per part de certs sectors obrers no van ésser
ben compresos el caràcter real i els limits
estrictes de l'alçament.

d) Dins del Govern de la Generalitat jugà la
traïció, dedicant-se a vigilar i reprimir de¬
terminades forces obreres amb més preocu¬
pació que la d'organitzar la lluita. El pas
posterior d'elements, com Dencàs, al camp
del feixisme és, abastament il.lustratiu.

e) El moviment mancà de tota concepció estra¬
tègica.

Pel que fa a l'acció de cara a la resta d'Espanya
no van ésser establerts lligams de lluita simultània i
conjunta, ni assenyalats objectius ni creat un centro
de coordinació i direcció. El moviment es deixà lliu¬
rat a tots els perills de la improvització i de l'espon¬
taneïtat.

Una participació massiva i resoluda del poble di¬
rigida severament i intrèpida, en concert amb la resta
dels pobles hispànics hauria permès el triomf del gran¬
diós moviment dels minaires i del poble asturià; hau¬
ria encoratjat el moviment vaguístic a Madrid i al¬
tres centres ; hauria promogut la incorporació del
proletariat, la pagesia i les forces populars, fent irre¬
sistible llur embranzida impedint, per tant, l'entro¬
nització del gilroblisme. Quan ja feia dies que a casa
nostra l'amargor de la desfeta ho .amarava tot, els
catalans contemplàvem, admirats i amb indignació,
contra nosaltres mateixos, l'epopeia de la rebel·lió
d'Astúries.

Tot amb tot, el 6 d'octubre del 1934 constituí una

valuosa experiència pels catalans. Amb fina intuïció
política, el nostre poble comprengué els errors come¬
sos i la rectificació no es féu esperar. El Front Popu¬
lar i el triomf electoral del 16 de febrer del 1936 són
l'exemple. I més tard, quan arriba el 19 de juliol, el
poble català colze a colze ofega la sedició feixista a
casa nostra. En el curs de la nostra guerra, la unitat
del poble català permet bastir una muralla de pits
d'heroïsme que sols pogué crebantar la força aclapa¬
radora de l'invasor i el complexe creat per la durada
de la contesa en les condicions de tots conegudes.

El 6 d'octubre del 1934 va ésser, fonamentalment,
una acció de lluita contra la reacció que menaçava les
nostres més elementals conquestes nacionals i demo¬
cràtiques. Ja aleshores, els catalans vàrem assenya¬
lar la nostra posició de lluita contra el feixisme, posi¬
ció que la guerra gegantina de trenta-dos mesos su¬
blimà amb ramialades de glòria i sacrifici. Avui, ja no
lluitem — nosaltres i els demés pobles hispànics —

gairebé sols, com antany. En la guerra implacable
contra els botxins i els invasors del nostre poble, ens
acompanyen per la força de les coses i el terrible acla¬
riment de la realitat, tots els pobles lliures del món
i tots els pobles que viuen endogalats per les urpes
del feixisme.

Els errors del passat, no han de repetir-se. L'e¬
xemple de la nostra unitat no sols s'enfortirà en la
consciència de la nostra força i en la seguretat del
triomf, sinó que, de més a més, ens donarà la perso¬
nalitat necessària per tal d'ocupar, en un peu d'igual¬
tat, la trinxera catalana en el gran front mundial on
s'han donat cita els pobles que de debò volen lluitar
per a subsistir en condicions de llibertat.
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Naturalesa de la Guerra
APARICIO DE NOUS CONCEPTES TACTICS. EVO LUCIO D'ALTRES. CONSERVACIÓ DE METODES

DE COMBAT JA CONEGUTS. ELS PRINCIPIS SEGUEIXEN IMMUTABLES.

A l'entrar en escena l'anomenada tàctica de "blitz¬
krieg" amb el seu seguici d'enormes quantitats de ma¬
terials, s'ha pretès o poc menys que els vells principis
militars havien sofert una "total subversió". S'intenta,
sense raó, donar per caducats i "definitivament liqui¬
dats" antics conceptes estratègics i vells procediments
tàctics. Es fa taula rasa de tot el passat en benefici
massa exclusiu del present i àdhuc del futur, cometent-
se així un greu error.

Es fora de dubte, que la presència en el camp de
batalla de grans contingents d'armaments motoritzats
i blindats, han modificat sensiblement alguns mètodes
de combat. Les mesures de velocitat i el valor de l'espai,
han estat alterats. Essent el moviment i l'espai dues
"categories primordials", no cal insistir en què l'altera¬
ció a que ens referim deu per força repercutir en les
decissions dels exèrcits en acció. Es pot, àdhuc, adme¬
tre, que l'aparició en grans proporcions del motor i el
blindatge han modificat la im.portància de quiscuna
de les armes però no es pot afirmar que l'altra part
d'aquestes hagi passat al museu de la història. El que
gairebé és cert en relació a la importància de la caba¬
llería deixa d'ésser-ho per a la infanteria i artilleria.

Un coronel espanyol resident a Londres que es
distingí en la guerra d'Espanya per la seva conti¬
nuada absència del camp de batalla i per la seva inep¬
titud en un lloc "acadèmic" secundari, s'ha embalat
ara, a parlar de coses de la guerra en un to doctoral
que en ell resulta ben poc adient. L'obssessió de la origi¬
nalitat, ha estat sempre el gran enemic del sentit comú
i quan aquesta mania es troba estimulada per la petu¬
lància, el resultat és encara més lamentable. Als que
coneixen l'esmentat coronel, les seves vulgaritats no
els poden sorprendre, però malgrat tot, han de blas¬
mar-ne.

Pretendre ,com ell afirma en un article publicat
en un diari d'aquest país, que els exèrcits que s'enfron¬
ten avui en el camp de batalla, manquen en "absolut"
d'un cos de doctrina que regeixi i orienti les seves ac¬

cions, és una niciesa. Quan assevera que "les ordres re¬
servades 0 les instruccions" improvitzades d'acord amb
les experiències del dia anterior substitueixen tots els
conceptes tàctics pre-establerts, no demostra altra cosa
que el seu complet desconeixement dels reglaments
militars dels més poderosos exèrcits europeus: l'ale¬
many i el rus. D'altra banda, aquesta és l'opinió bas¬
tant estesa, d'aquell sector de militars espanyols, la
màxima aspiració dels quals ha estat copiar i anar a
la rerassaga dels anacrònics reglaments de les patums
de St. Cyr. Es a dir del més dolent que tenien els fran¬
cesos.

Per a aquesta gent, la manca d'inquietuds dels
quals els conduïa a plagiar ,servilment, els disbarats
dels altres, és lògic que tot els sorprengui i en llur in¬
curable pedanteria arriben a creure que el que ells ig¬
noren no existeix.

Que una part dels generals espanyols, de factura
"africana", no pensessin mai com deu ésser emprat un
carro de combat o com coordinar aquest amb l'aviació,
l'artilleria o les altres armes, és comprensible, si es
té en compte que fins que Hitler i Mussolini varen en-
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vair Espanya no hi havia més que una dotzena de
Renaults i una altra d'avions Potez de vells tipus,
emprats pels francesos en la darrera guerra. I no cal
oblidar tampoc, que aquestos mateixos homes veien
amb els ulls dels "especialistes" de l'altre costat del
Pirineu, que com ells no tenien ni tancs ni avions ni
intel.ligència. Amb això estem al cap del carrer per a
comprendre les relliscades del senyor Casado.

Si no tinguéssim a mà els textes dels "anexos
dels reglaments Russos" i tota una gamma de litera¬
tura militar alemanya, que va desde Ludendorf fins als
nostres dies, seria suficient el fet de que els russos
hagin construït dotzenes de milers de tancs i els ale¬
manys altres d'avions per a destruir l'afirmació ca-
sadista. El nivell del desenvolupament tècnic dels ar¬
maments d'un exèrcit és el milor indici de la seva

preocupació davant els problemes tàctics i estratègics.
1 si algú creu que quan els especialistes alemanys cons¬
truïren milers d'enginys de guerra pensaven utilitzar-
los, simplements, per esfereir els moixons de la torreta
de Mister Chamberlain, corren el perill d'equivocar-se
com el susdit coronel. Les armes modernes, per molt
noves que ens semblin, no han plogut del cel per ge¬
neració espontània sinó que han estat dissenyades,
construïdes i perfeccionades amb fins ben evidents.
L'aplicació del progrés científic general al terreny
militar, sospitem que és obra dels militars. Pretendre
que després de tot això, els artífexs no han pensat com
utilitzar la seva obra, ens sembla una audàcia exces¬
siva. Si l'autor d'aquests disbarats s'hagués pres la
molèstia de llegir el treball, a l'abast de tothom, pu¬
blicat pel capità Nichols on estudia alguna de les cor¬
rents teòriques dels experts russos i allò que és la
doctrina oficial dels Soviets, el senyor Casado s'hauria
estalviat aquesta relliscada.

Quan se'ns diu que la guerra, en el seu desenvo¬
lupament, ens aporta grans ensenyances se'ns diu una
novetat tan vella com el món. Fa un parell de dotzenes
d'anys que Lenin deia: "Un any de lluita ens dóna
més experiència que molts d'investigació pacífica".
Napoleó, ha dit: "No hi ha concepció militar per bona
que sigui, capaç de guanyar la guera per sí sola, i
que la victòria es decideix, indefectiblement, en el
camp de batalla". "La guerra és sobre tot, acció".
Però Napoleó, no ha dit que un exèrcit, amb comana-
ment desconeixedor de tota noció militar sigui el mi¬
llor instrument per a obtenir èxits, perquè la "dicta¬
dura del motor" (empro l'expressió de Casado) ho ha
subvertit tot, i, pér tant, tot és nou sota el sol.

Quan en el mateix article es tracta de resumir
tota la "nova ciència" i es diu: "que tot el nus de la
qüestió és en combinar l'acció de la flota, l'exèrcit i
de l'aviació" se'ns vol descobrir la Mediterrània. No
hi ha un sol caporal dels que fa més de quatre anys
participaren en la batalla de Màlaga que no tingui ja
oblidat, per massa sabut, aquest "novíssim descobri¬
ment".

Encara que en escala incomparablement més re¬
duïda, la guei'ra del 1914-18 ja ens avançava quelcom
del paper preponderant que la motorització i el blin¬
datge de les unitats i el desenvolupament de l'aviació
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jugarien en futures conteses. Posteriorment, la gue¬
rra espanyola proporcionà nombroses enseyances
als perits militars estrangers que es preocuparen d'es¬
tudiar-la i als espanyols que no es passaren els trenta-
dos mesos preocupats en altres cabòries.

Es axiomàtic que tota guerra és aprofitada per
treure'n deduccions que contribueixin a estructurar i
donar solidesa a doctrines orientades a les lluites del
pervindre. S'ha dit, que les ensenyances d'un conflicte
armat no arriben a la seva maduresa, fins temps des¬
prés que és acabat. Podria deduir-se, doncs, que és pre¬
matur establir el que pugui haver-hi de nou i el que cau
de vell en l'actualitat. Això que té quelcom de verita¬
ble, és però, una veritat a mitges, ja que en el curs
de les campanyes es pot, fins cert punt, capir quins
mètodes de combat són el resultat de noves experièn¬
cies, quins producte d'experiències d'antany, i altres,
aplicació de procediments pertanyents a l'escola clàs¬
sica que ens és coneguda. De la integració racional
d'aquestes aparents contradiccions s'obtindrà una
síntesi que amb algunes variants serà aplicada, en el
curs de la lluita, per ambdós exèrcits. Quan diem amb¬
dós exèrcits o diem perquè, avui per avui, l'exèrcit
alemany i el soviètic són els principals actors en es¬
cena.

Es prematur prejutjar el que ens oferiran més
endavant anglesos i nordamericans ; amb tot, els futurs
moviments tàctics, es regiran per l'orientació del
front de l'est, amb possibles excepcions en el que es
refereix a operacions marítimes, que no modificaran
d'altra banda les directrius generals de la guerra.
Avui com en la passada guerra, dos grans exèrcits
continentals constitueixen la clau de volta de la llui¬
ta. En l'altra, el paper decissiu correspongué als exèr¬

cits alemany i francès. Ara, la mateixa tasca és por¬
tada fonamentalment pel rus i l'alemany.

Grans varen ésser, sens dubte, les aportacions
anglo-americanes a la victòria dels aliats en 1914-18,
però no va impedir, que el mariscal Foch, home equà¬
nime i just, digués en les seves memòries "La supe¬
rioritat del comanament francès en la batalla de Ver¬
dun sobre l'alemany, va decidir la victòria dels aliats
en la guerra".

Molt més gran serà, ara, l'ajut que Angla4;erra
i Nordamèrica aportaran a la causa de les democrà¬
cies, però això no exitarà que l'opinió universal pensi
en el futur "que la habilitat del comanament rus, la
moral i el poder combatiu del seu exèrcit i l'heroïsme
i tenacitat del seu poble, salvaren a la humanitat de
la catàstrofe".

"La voluntat i capacitat de vèncer d'un-exèrcit
i d'un poble (diu el general Passaga) es trenca, úni¬
cament, per les baixes i sacrificis imposats pels cops
d'un adversari fort i decidit a vèncer". El genial con¬
ductor de l'artilleria francesa a Verdun, tenia raó. En
efecte; sense els mil.lions de baixes causades a la mà¬
quina militar alemanya; sense la pèrdua de moral
que la resistència russa ha iniciat en el poble germà¬
nic, el final de la guerra seria, encara, una angoixosa
interrogació, i qui sap si el destí d'Europa i del món
s'hauria segellat ja en la forma més tràgica i esfereï¬
dora; la moral dels pobles esclavitzats d'Europa, hau¬
ria caigut verticalment impossibilitant la rebel.lió la¬
tent que mina i esquerda la ciutadel.la nazi; i el que
és més greu: l'esforç anglo-americà hauria arribat
massa tard i, per tant, esdevingut inoperant el seu
enorme potencial.

Qaant visiteu Santiago, no deixeu d'anar al

'XAFE ANTILLAS"
on hi trobareu bons refrescos, cerveses, vins i licors

CATALONIA Pág. 7



AGUIRRE ENTRE NOSALTRES
Els demòcrates tots, hem tingut

el goig de poder conviure una es¬
tona amb el Cap del Govern Basc,
que ha aprofitat les vacances d'is-
tiu de la University Columbia de
Nova York, de la que és catedrà¬
tic, per a visitar els principals paï¬
sos americans. De retorn cap a la
urbs dels grata-cels ha estat entre
nosaltres.
I l'hem retrobat com l'hem cone¬

gut sempre, valent, fort, i sincer.
Afrontant els obstacles i no ama¬

gant les opinions. Ell, que pot van-
tar-se d'ésser el representant mà¬
xim de tots els bascos ha dit, en
el seu parlament, en l'àpat que l'hi
va ésser ofert i en el paraninf de
la Universitat de Ciutat Trujillo,
el que calla que es digués, i ningú,
absolutament ningú més autorit¬
zat qu'ell per a dir-ho. Tanmateix
quan sorgeixen elements que sem¬
blen volguer surar en mig dels
malentesos i de la desunió, es bó
que homes del tremp i de la per¬
sonalitat d'Aguirre entrin a la pa¬
lestra i com el nostre Companys,
diguin "Prou".
Hem parlat personalment amb

ell i a la pregunta de "com veu la
situació actual" ens ha respost:
"En los países democráticos, a

medida que avanza el tiempo, la fe
se afirma. Constraste evidente con

el espíritu de profunda duda que
yo observé en el pueblo alemán, en
el que, a medida que el tiempo
transcurre, la esperanza desapa¬
rece.

Esto significa dos morales total¬
mente contrapuestas; una, la que
conduce a la victoria, otra la que
vuelve a señalar para Alemania
una derrota como en la guerra pa¬
sada."
Els seus conceptes poden ésser

discutits, però la seva idea fona¬
mental en el que fa a la necessitat
d'arribar a una fórmula susceptible
de poder establir una pau dura¬
dora viva en el cor de tots els ho¬
mes de bé que creuen que cal arri¬
bar a una situació en que el goig
de viure no estigui malmès per la
temença als estralls d'una nova
guerra.
I el President Basc, encertades

0 no, diu i proposa coses. Diu als
països americans que no cal témer

anar endavant, que cal que pensin
que llur esforç no és total i com¬
plert, si dubten en l'únic camí que
mena a la Victòria malmeten les
possibilitats de Victòria ràpida.

Que pel futur no pot pensar-se
en règims que sota el cobert d'un
fals cristianisme amaguin llur en¬
cuny de règims feixistes.
I diu als emigrats de tots els

pobles hispànics que en la lluita
per a arribar a reconstruir les nos¬
tres llars i les nostres terres caldrà
ésser^hi tots, absolutament tots,
que no es pot, ni es deu prescindir
de ningú i que el que cal que es va¬
gin trobant solucions armòniques
a totes les contradiccions actuals.

L'home que condueix i repre¬
senta els nostres germans bascs
ha parlat amb la dignitat que el
caracteritza i que el caracteritza¬
va, ja en l'època en que a Artxan-
da conduïa els gudaris al combat.

Desitjem que els seus consells
siguin compresos i que s'escolti a
tots els patriotes que, com ell, par¬
len clar.

AI. VOLTANT D'UNA TAULA

Homenatge al pintor català Josep Gaussachs
I-.'ARTISTA pintor Josep Gaus-
sacs que, com nosaltres, és a l'exili,
després de llarga brega pel nostre
pa de cada dia, ha estat nomenat
suara. Professor de l'Escola Na¬
cional de Belles Arts, de la Repú¬
blica Dominicana. L'elecció no po¬
dia ésser més encertada, ja que
les execucions d'En Gaussachs, a
bastament s'ho mereixen; execu¬
tòries conegudes a Catalunya i fó¬
ra d'ella. Els premis aconseguits
en les exposicions nostres, espa¬
nyoles i en les organitzades per
cercles tan exigents com els de
París i Bruxel.les, eren una garan¬
tia per a encarregar-l-i el profes¬
sorat, nova activitat que estem se¬
gurs portarà a bon terme, perquè
altrament no pot fer qui de més
a més de la seva ànima d'artista
està amarat de prou bonhomia i
placidesa per a transmetre als neò¬
fits les sensacions i inquietuds es¬
tètiques copsades, d'ací, d'allà, a la
recerca de la veritat única: la be¬
llesa.
L'elecció, també, motivava pre¬

gona joia per a nosaltres, catalans.
Un artista nostre havia estat se¬

leccionat, la qual cosa volia dir que,
baldament, qui sense sentit de la
responsabilitat malgrat ostentar,
segons el seu sistema, alta repre¬

sentació, hagi, fa poc, malparlat
dels que som a l'exili i no hagi
volgut cap contacte, ni directa ni
indirectament, amb els nostres ar¬
tistes ni amb institucions per ells
dirigides, una vegada més els va¬
lors nostres pel sentit d'universa¬
litat que contenen, han estat reco¬
neguts. I la joia, clar, devia mani¬
festar-se, perquè sinó per als im¬
pressionistes com nosaltres, no
hauria estat joia plena.
"Club Català de la República Do¬

minicana", amb encert, recollí la
joia produïda per tan satisfactori
esdeveniment, sí esdeveniment,
perquè àdhuc les coses més petites
que afecten els catalans i a la nos¬
tra Pàtria, ací fora d'ella, consti¬
tueixen un esdeveniment, i d'a¬
cord amb "Casal Català", entitat
germana de Ciutat Trujillo, orga¬
nitzà el dia 6 d'aquest mes, vuitè
aniversari d'un altre 3 d'octubre
més emotiu primer, més, descorat¬
jador després, un senzill homenat¬
ge en forma de frugal àpat, a Jo¬
sep Gaussachs.

{Continúa a la página 12)
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A temps, coneixem la nova per
la qual un dels tribunals de Fran¬
co condemnà a Margarida Xirgu
a la pèrdua de tots els seus béns,
a la inhabilitació per a tota mena
de càrrecs i a l'exili a perpetuïtat
No cal dir l,a indignació que produí
la nova a la immensa colla d'admi¬
radors que compta Margarida Xir
gu arreu d'Espanya i a les Repú
bliques d'América. Tots sabem
que la Xirgu es trobava, de mane
ra voluntària, a l'exili abans de co

mençar la nostra lluita, i que mar¬
xà d'Espanya per no poder resis¬
tir l'ambient irrespirable i evitar
les complicacions polítiques que
podien sorgir-li. Recordem les re¬

presentacions de "Yerma", a Ma¬
drid, on cada nit un grup de "se¬
ñoritos" de Falange es dedicaven
a patalejar-li una de les millors
escenes de l'obra i això, és clar,
produïa la reacció de la resta del
públic amb formidables ovacions i
algunes vegades fins arribaren a

produir-se lamentables incidents ;
el resultat fou, que totes les repre¬
sentacions de Margarida Xirgu es
transformaren en manifestacions
de tipus polític, pròpies de l'am¬
bient que en aquella època es res¬
pirava a Madrid i a la resta d'Es¬
panya.
La grau actriu catalana, la mi¬

llor actriu de l'escena espanyola,
doncs, també ha estat víctima dels
innombrables estralls que ha co¬
mès el franquisme a casa nostra,
possiblement, per haver desterrat
del seu repertori els Peman i Mar¬
quina amb les seves tirallongues
inacabables de versos ampul.losos
i insubstancials. Potser, també
existeix un altre aspecte que no
devem passar per alt, i és que
Margarida Xirgu, a l'ingressar a
l'escena espanyola arreconà i ba¬
rrà el pas, en el seu teatre, a totes
aquelles obres d'aquells autors que
particularment a Madrid estaven
en boga i omplien les cartel.leres
de tots els teatres de la capital
d'Espanya: les bajanades de Mu¬
ñoz Seca, les comèdies cursis de
Felip Sasone, Martínez Sierra i
tants d'altres, les andalusades
dels Quintero i Guillén, etc. En

canvi, la massa culta i selecta del
públic d'arreu d'Espanya, podia
admirar tota una gamma de mag¬
nífiques interpretacions de la Xir¬
gu que partint de Lope de Vega,
passant per Galdós, Unamuno, Va¬
lle Inclán, Manuel Azaña, García
Lorca fins a Casona, dintre els au-
torns nacionals, continuava amb
els autors de fama mundial, com
Chesterton, Lenormand, Pirandel¬
lo, Bernard Shaw i tants d'altres.
Un altre dels aspectes que de¬

mostren les excel.lents condicions
sensibilitat artística, fou que rele-
de Margarida Xirgu i la seva fina
gà a una colla d'actors i actrius,
de més o menys vàlua, per a do¬
nar-nos a conèixer un planter de
gent jove, actors que no estaven
amanerats, que no portaven a so¬
bre la carcassa pesada de la imi¬
tació a les "eminències" d'èpoques
passades, que sentien amb verita-
posseíen una cultura teatral en-
ble entusiasme l'art de Talía i que
vejable. Ha estimulat, també, als
joves escenògrafs, i les seves re¬

presentacions responien a la nova
orientació escenogràfica creada
pels avantguardistes, que defuig
de l'excessiu enfarfegament de
l'escena i facilita la rapidesa en les

mutacions escèniques. Imposà el
criteri de la màxima exigència en
l'estudi i representació dels corres¬
ponents papers, en un moment que
1 aresta de les companyies espa¬
nyoles apareixien a l'escenari amb
obres muntades en quatre dies i,
per tant, ni els actors sabien els
papers ni s'havia tingut la menor
cura en els detalls de presentació.
Va saber-se voltar d'intel.lectuals
intel.ligents, defugint sempre de
les capelletes molt corrents a casa
nostra i dels autors que escriuen
comèdies a mida de l'actor i del
públic.
Creiem que tots aquests mèrits,

hauran estat més que suficients,
a la seva manera, per tal que el
franquisme dictés una sentència
plena de veri contra Margarida
Xirgu. Una vegada més ha fet
honor a la tristement cèlebre fra¬
se del General Kindelàn: "muera
la inteligencia".
Retem homenatje a la nostra

eximia actriu. Margarida Xirgu, i
felicitem al Govern de Xile, on re¬
sideix, el qual, darrerament la no¬
menà Director de la seva Escola
d'Art Dramàtic.

J. MASSIP I FARRÉ
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E ES DOS EXILIS
DEL "DIARI DE DIASPORA" — PERE COROMINES

Pere Coromines i Montanya, periodista,
narrador, assagista, advocat, polític i econo¬
mista, una de les figures prominents de la nos¬
tra Renaixènça, nasqué a Barcelona l'any 1870
i morí, exilia't, a Buenos Aires, el 1er. de de¬
sembre del 1939. De la seva copiosa producció
literària, recordem: "Les Presons Imaginàries",
"La Vida Austera", "Jardins de Sant Pol",
"Apologia de Barcelona", "A Recés dels Ta¬
marins", "Les Hores d'Amor Serenes", "Elogi
de la Civilització Catalana", i "El perfecte
Dandi i altres escrits", obra pòstuma de la qual
en són els dos fragments que reproduïm, edi¬
tada per la revista "Catalunya" de Buenos Ai¬
res, fragments escrits sis dies abans del tras¬
pàs. El vehement desig, que expressa, amb pre¬
gona melangia, de tornar a la Pàtria quan s'hi
pugui tornar, amb dignitat, no l'ha pogut veure
complert, el gran polígraf català. Se'n anà per
a no tornar-hi. Però el seu esperit, curull d'hu¬
manitat i d'essència liberal, ,amb nosaltres,
tornarà a Catalunya.

N. de la R.

La Rochelle, 17 d'octubre de 1939.

La paraula "exili" no m'agrada. Em fa un efecte
de cos,a pedantescament literària. Desterro no és pa¬
raula netament catalana, pel final en o, però com que
sona millor, castellanisme o no castellanisme, m'agra¬
da més que l'altra. Endemés "desterrat" (allunyat de
la terra, desposseït de la terra pròpia) em sona mi¬
llor i és perfecte de sentit i de so.

Quan anava a l'Institut ja escrivia "El cant del
desterrat", composició fredament retòrica. ¿Qui m'ha¬
via de dir quan l'escrivia que aqueixa cançó la canta¬
ria, no retòricament sinó de debò, dues vegades en la
meva vida ?

La primera vegada després d'ésser absolt en el
procés de Montjuïc, el Govern, perquè sí, em va des¬
terrar. Vaig partir acompanyat de la Mare a Hendaya.
Ella ja tenia 60 anys però jo encara no n'havia fets 27.
La terra de França em fou aleshores clement. Havia
perdut la "terra" meva però en trobava una altra de
ben dolça que em rebia amb el braços oberts. Només
cal llegir els dos darrers capítols de "Les Presons Ima¬
ginàries" per a comprendre que, sentint-me aleshores
més implacablement perseguit, tot em sem.blava mi¬
llor perquè era més jove. D'aquell primer exili he con¬
servat, doncs, un dolç record, tant, que a l'Unamuno
li deia que jo amb la seva terra és com si hi hagué''
tingut un fill a la joventut, no amb cap dona d'allí
sinó amb la terra.

Ara per segona vegada he vingut desterrat a
França i tot m'ha semblat adust i desolat, i és que
ara el vell sóc jo i els joves són els meus fills, i jo
sofreixo per ehs i per mi. No he trobat o no m'ha
."emblat trobar-hi res d'aquella dolça França que tant
he estimat tota la vida. M'ha semblat sentir-la "harg¬
neuse". inclement. Pluges, núvols, boires, gent des¬
agradable. Cases i pisos miserables. Sort he tingut

d'aqueixa facultat que tinc de fer-me i trobar amics
a tot arreu on vaig. En Covo, En Carasso foren aquí els
més dolços records d'aquest exili. En el seu tracte
dolcíssim he plorat 1 he reposat el meu cor, malmès
pels desenganys de la misèria i pels improperis de la
realitat. Ara anem a començar-ne un altre a l'Amè¬
rica. Tant de bo que el trobi més dolç i que en ell re¬
faci cordialment aquella dolça França del primer exili
i de tota la meva vida.

A bord del "Massília", 22 d'octubre de 1939.

Ja fa tres dies que pujo a la coberta. No es veu
res a dalt sinó el mar, la ratlla de l'horitzó, els nú¬
vols i les onades. Avui la mar és plana. Un ocell molt
petit, que no fa gaire més mostra que una papallona
grossa, volava per damunt del vaixell. Es lleuger, té
el pit blanquinós i la cueta llarga i prima. D'on ve?
L'hem embarcat a França? De segur que no és de
les terres pròximes de Cap Verd perquè no es veuen
i deuen ésser molt lluny. Ja fa tres dies que no es
veu terra enlloc.

Volant que ni un gros ocellàs
¿Cap on vas petit ocell de França?

Cap on vas?
¿Que no veus que la trasmudança
D'aqueixes ones dels mars,
Envist l'alegre gaubança
Dels rostolls i les userdes
De les planes sempre verdes
Que hem deixat plens d'enyorança
En la teva dolça França,
On mai més no tornaràs?

No he sentit que piulés i cantés. I vola tan lleu¬
ger com si fos fet de volves de sol. Però vola a petites
batzegades i em sembla que li costa molt de remun¬
tar-se i d'anar contra el vent. Com ha de poder tor¬
nar? Caldria que tingués la intel.ligència necessària
per a embarcar-se en un altra nau francesa.

26 d'octubre de 1939

Demà passarem la línia de l'Equador i per això
aouesta nit havent sopat m'he fet acompanyar per la
Júlia i en Joan a la coberta del "Massília" per dir adéu
a les meves estrelles; les que han enquadrat tota aquei¬
xa part més fecunda i potent de la meva vida: les
eet'elles de les nits de Llers amb els seus esplais in¬
nocents d'amor en els camps d'userda i d'esparcet
mods de serena, quan sortíem de bella nit a caçar
cargols am.b la Irene i la Mercè Comes i els amics i
ens reuníem tot.® plegats sota l'olivera convinguda,
on penjàvem els llums de ganxo, d'oli i ble de cotó, i
menjàvem el pa i la llonganissa esperant l'hora d'anar
a can Comes a beure el millor vi ranci de Llers. La
dona d'en Comes ja ens temia i havia amanit ampo¬
lles, vasos i copetes, però nosaltres esbotzàvem la
bóta, omplíem una gran sopera de vi i d'allí directa¬
ment bevíem a cops de llossa. Aqueixes estrelles que
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avui deixo són les que han vist les nits de la Moncloa
i de Toledo i de tot el festeig amb la Celestina; són
les que vaig veure en la primera nit de llibertat des¬
prés d'eixir de Montjuïc j són les de les nits de les
meves excursions polítiques amb Macià. Són les es¬
trelles que ban vist les meves més fortes ventures
i les que ban plorat amb mi les més amargues penes.
Fites d'argent de la meva vida amb vosaltres deixo
no sols els meus records d'amor sinó les meves ànsies
de llibertat; sota la vostra protecció confio la que fou
sempre la meva llar catalana que em guarden uns
fills estimats.

Amb l'emoció del comiat escric una Oda als estels
de la meva vida:

Adeu-siau, estels, adéu-siau,
Vosaltres que de d,alt del firmament
Bolcàreu d'un ambient d'eterna pau
El maldar de ma vida turbulent.

Sírius, adéu ! Adéu Altair i adéu Artur !
I tu, estela del Nord! El meu camí
Es desvia del vell fressat segur
Pel cruel decret del més amarg destí.

Records d'bores d'amor i llibertat
Que l'ideal honestament teixia
Entendreixen de dolça poesia
L'ímpetu fervorós del meu comiat.

Ai adéu, nits de Llers, sota l'espurna
Dels vells estels! Quan s'escorria
L'escabellada ronda nocturna
D'enamorats en innocent follia.

Ai, nits del Pardo, adéu! Ja l'espontània
Fuga del cor per sempre és esvanida
De quan fluïa de la Venus Urània
L'amor més pur i el més gran de ma vida.

Tot allò que bi ba al món més noble i pur
Dels vostres raigs d'argent deixo suspès
Per ço en la meva fuita cap al Sur
No us donc pas comiat per un mai més.

Tornaré! I quan trenqui albes el dia
Del retorn, farà nova primavera,
I sots la vostra argentada crinera
Seré feliç com al vell temps solia.

Buenos Aires, 24 de novembre de 1939.

Ja fa dies que som a Buenos Aires, on vàrem
arribar, si no bo recordo malament, el dia 5 d'aquest
mes. He visitat el "Casal Català", el F.O.A.R.E i el

MATINAL
Un fil de llum somorta

trucà mandrós a la barrada porta:
—Obriu, bon rabadà!—
I el vailet que dormia

contestà des del fons de l'establia:
—Qui bi ba?...

—Un dia ple de sol que vol entrar!—

—Les cabres tenen son, és massa d'bora,
deixa que l'berba acabi de florir;
no et vull obrir, bo sents ? queda't a fora,
t'bo diu el rabadà, volem dormir.—

I el fil de llum somorta
va entrà al corral per sota de la porta.

Joan Maria Guasch

"Centre Català"; be estat tres dies instal.lat al "Gran
Hotel España" com un senyor, i fa 15 dies que som a
la dispesa d'en Vilaseca, Avenida de Mayo 776. He
rebut moltes visites que no cal explicar a la menuda
en aquest "Diari de la Diàspora", i ahir van estar a
casa el fill de Lleó Fontova, el gran actor català, i el
seu cunyat Sr. Lloncb, casat amb la filla de Fontova.

Com que, segons varen dir-me En Fontova fill
viu al barri de Flores, prop del carrer de Bolívia, on
hem llogat un piset per a nosaltres, jo li vaig prome¬
tre que l'aniria a veure perquè em contés d'En Pitarra
i d'En Fontova. Serà com un bany de segle XIX que
podré dar-me amb delícia: "el meu bon segle XIX ca¬
talà". En Lloncb va ésser també molt amable i va

prometre regalar-me un exemplar de "Les Hores
d'Amor Serenes", que, en efecte, m'b,a fet dur l'en¬
demà mateix. Altres amics d'aquí m'ban fet enviar
".Jardins de Sant Pol", Silèn", "Pigmalió" i "Prome¬
teu". Com que ja tenia l'exemplar de "La Vida Aus¬
tera", que és de la Maria, resulta que hauré pogut
reunir aquí en l'exili .algunes de les obres meves més
amades perquè em facin un ambient espiritual del
que ba estat en la llunyana pàtria la meva vida d'es¬
criptor. A veure si podré aplegar aquí tots els meus
fills i totes les meves obres. Encara que ni així, en¬
tre tots, em podran fer passar les ganes que tinc de
tornar tan aviat com s'bi pugui tornar dignament, al
redós de la Pàtria catalana.

L* ^ ES possibilitats que obrirà el triomf de la Democràcia, perta¬
nyen al futur. Si els principis victoriosos, no són convencionals,
sinó, com esperem, positius, en ells ha de trobar-se la garantia que
els pobles què, com Catalunya, han sabut mantenir vivent un es¬
perit nacional, tinguin l'oportunitat de decidir lliurement sobre el
seu futur.

(Manifest del Consell Directiu d'E. R. C. a Mèxic)
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EL IVO^STTE E EL E T
oAL, or»irvAi^-ni

I
El plet català, el nostre plet, aquest plet que s'i¬

nicià ,amb la mort de l'últim Comte-Rei Marti I, l'Hu¬
mà, i restà obert del tot, l'onze de setembre del 1714,
no s'ha fallat encara. Tanmateix, cada vegada que una
vergassada més ens és donada, quan els mitjans d'o¬
pressió, sien d'estil o de la procedència que sien, s'afe¬
rren els uns al cos fins lacerar-lo i els altres estreyen
l'ànima, amb l'intent, balder, d'ofegar-la, el plet gua¬
nya en densitat i la seva solució esdevé més difícil i llu¬
nyana. Si estructures juridiques eren possibles suara,
el temps i els fets poden envellir-les i fer-les inefica¬
ces.

Escampats els catalans, que, en uns moments trà¬
gics i emotius, de trista recordança, passàrem la rat¬
lla, no fou possible tot d'una establir entre nosaltres,
nexes d'unió o de coincidència entre les diverses ideo¬
logies político-socials que formen les branques del nos¬
tre esperonós arbre racial. Ara, però, que han comen¬
çat els contractes entre els partits i que representa¬
cions de tots, s'han constituït i demanen acatament
al Consell Nacional nomenat pel malaguanyat Lluís
Companys, Segon President de Catalunya, acatament
que ningú pot negar, si com sembla assumenix la res¬
ponsabilitat de Govern constituït, de manera legal,
creiem que és arribada l'hora d'opinar i de manifes¬
tar-se, al menys en dos principis fonamentals per a
l'esdevenidor i que cal fixar de manera inequívoca, per
a tenir-los tots, nosaltres i els altres, en compte quan
s'hagi de fallar el plet de manera definitiva. Diem
principis i no diem fórmules ni procediments. Els dos
principis cabdals, per a nosaltres, són: reconeixènça
de la Nacionalitat Catalana i del dret del nostre poble
a l'autodeterminació. El fet de Catalunya Nació, és
plasmat i estructurat pel primer Comte-Rei i reconegut
per Lluís, Rei de França i Senyor del Catalans. La in¬
vocació del dret del nostre poble a l'autodeterminació
és tan vella com el plet nostre i en els temps moderns
es reclama en tots els programes i en totes les pro¬
clames de reivindicació catalana, des de les Bases de
Manresa fins a la carta de Pi i Sunyer adreçada al
senyor Martínez Barrios, President de la República

J. SABADELL.

Espanyola pel dret derivat de la Constitució del 1931,
en acarar-li, aquest, la disjuntiva de declarar-nos se¬
paratistes o de col.laborar en l'organització autonò¬
mica 0 federal d'Espanya.

Pels òrgans legals de Catalunya, President Iria
i Consell Nacional, és establert què "donades les ca¬
racterístiques de la situació present, nacional i inter¬
nacional, i sense renunciar ningú als seus principis i
punts de vista personals o de partit en relació al futur
polític de Catalunya, devem ara lluitar pel restabli¬
ment de la República, de la Constitució del 1931, i del
règim estatutari". Nostra condició de catalans ens

obliga, doncs, a acceptar les directrius o fórmules po¬
lítiques del moment que dicti o acordi el Govern nos¬

tre, però, pel mateix respecte que a ell li mereixen,
no podria fer altrament en bona doctrina liberal i
democràtica, els criteris imatissos politics personals
0 de partit, entenem que hom pot opinar i àdhuc for¬
mar un estat d'opinió en un plet, de la solució del
qual la vida catalana pot abastar la plenitud o bé
arrossegar, de nou, una existència precària i me¬
diatitzada. Tanmateix, ara que els òrgans repre¬
sentatius de Catalunya no poden recollir ni copsar
els estats d'opinió que es formen en el poble i s'ex¬
pressen al Parlament, els diversos criteris que s'expo¬
sin amb claredat i de manera lliure sobre punts bàsics
de la nostra vida pública, poden servir-los d'orientació
1 àdhuc de norma per a l'esdevenidor que pressentim
molt pròxim i únic en oportunitats, si bé amb molta
de incertesa.

Pels partits polítics i organitzacions obreres, sem¬
bla seguir-se el mateix criteri governamental d'accep¬
tació dels cossos jurídics sorgits de la Segona Repú¬
blica espanyola i d'unitat entre els pobles hispànics, i
en aqueix sentit s'han pronunciat ja P.S.U. de C., U.
de R. U.G.T. de C. i Regional C.N.T. Hom creu urgent,
precís i necessari formar un sòlid bloc per a destruir
d'un cop, per sempre, el nazfeixisme, lloca del falangis¬
me espanyol. Home públic català, tant destacat com
Joan Comorera, en "Carta Oberta a un separatista",
al recolzar la unitat de totes les forces antifeixistes
planteja la mateixa qüestió prèvia, d'anihilament de

Al voltant d'una taula
Homenatge al pintor J. Gaussachs

(Ve de la página 8)
Al voltant d'una taula prepara¬

da per xinesos autèntics i servida
no a la manera xina, americana
ni europea, sinó a la manera que
els xinesos establerts a aquest país
saben exprèmer-ne tot el profit
possible, ens asseguérem una tren¬
tena de catalans, pertanyents a
ideologies polítiques diverses i a
principis socials antagònics. Tots,
però, presidits per la bandera ba¬
rrada, ens aplegava un sol motiu:
expressar a un artista nostre, la
-"satisfacció que ens produïa saber-
lo enaltit i valorat.
L'acte, s'escolà de manera cor¬

dial i emotiva. El President del
"Club"', l'amic Gallart, que tant
ha fet i fa per als catalans vinguts
de nou, no per causes voluntàries,
oferí l'homenatge. Els presents,
signaren un dels sobris recordato¬
ris que es repartiren, els quals
contenien el retrat d'En Gaus-
s,achs, les quatre barres i la lletra
de "El Cant de la Senyera" aquell
cant que ànima endins ens arri¬
bava, més en èpoques de repressió,
a l'iniciar-se i descapdellar-se per
qualsevulla dels nostres orfeons.
La ramembrança l'oferia l'amic So¬
lana, President del "Casal Cata¬
là". I l'homenatjat no parlà, la
majoria d'artistes senten però no
parlen, però oferí el que podia ofe¬

rir un veritable artista: un replec
de la seva ànima plasmat en un
quadre, el qual fou rifat entre els
assistents i que la sort volgué anés
0 parar a bones mans per servar-
lo i honorar-lo: les de l'andc Villo-
dre, company nostre.
I després, es cantà "L'Emi¬

grant", "El Cant de la Senyera",
"L'Empordà", "Llevantina", "Can¬
çó de Traginer" i altres de les nos¬
tres cançons. Clogué tan bella i cor¬
dial festa, prometedora d'altres en
les quals es vagi enfortint, de mi¬
ca en mica, la unitat espiritual de
tots els catalans que vivim en a-
questes terres amigues, el cant,
dempeus, de "Els Segadors" i el
crit de ¡Visca Catalunya! — P.
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1 amb tots els antifeixistes, unitat i esforç comú al
costat de tots els pobles que lluiten per un món millor,
sí ; però proclamem una vegada més, aquesta, amb tota
fermesa i convicció, qui som i què volem.

La majoria dels catalans són a la Pàtria. Sofreixen
els uns, les tortures de les casernes i presons de la
força pública i de la falange, dels camps de concentra¬
ció i de les companyies de treball. Altres la melangia
de la llar destroçada o apagada. N'hi han que els re¬
mordiments d'haver ajudat un règim d'oprobi, de ver¬
gonya i de misèria que ha lograt, fer tornar pobre i
trist, un poble ric, feinejador i alegre, com miracle
diabàlic, no els deixen. Els més pateixen fam. Tots
han de tenir les boques closes, encara que en la mirada
llur s'endevinin la ira i la venjança, i el braç menaçador
abaixat. Els catalans que resten a Catalunya, no ens
perdonarien que nosaltres que som a l'exili, que vivim
en terres de llibertat, emmudíssim en qüestió cabdal
que a tots ens atany: el futur polític de la Pàtria
nostra.

Si el dret a opinar és reconegut en bona doctrina
democràtica derivada del dret natural i d'ús en els
països civilitzats, i en el plet català es fa precís í ne¬
cessari, i no v,a contra el nostre poble, organitzacions,
ni òrgans de govern, advoquem per tal que, mentres¬
tant es pacten unions i aliances que possibilitin acabar
amb el despotisme ,els estaments, grups polítics i or¬
ganitzacions obreres, col·lectivitats i ciutadans, mani¬
festin de faisó inequívoca si accepten el fet de Catalu¬
nya Nació i el dret del poble català a l'autodetermina¬
ció, com a principis inalterables i fonamentals, que ac¬
ceptem nosaltres, per a fer-los prevaldré o reconèixer
en ,acordar-se o convenir-se el procediment o forma que
més escaigui quan l'hora de donar solució al nostre
plet sia arribada.

les forces regressives que han desfermat els estralls
paorosos de la present guerra mundial, i al comentar
el pacte anglo-Jsoviètic, en dedueix que cada poble
haurà de resoldre, per sí mateix i amb plena sobirania
els seus problemes, el seu règim futur — autodeter¬
minació a la fí—si bé opina que "els catalans haurem de
resoldre el nostre problema nacional en el clos de l'Es¬
tat espanyol, de Iqual som part. I no pas de cap altra
manera. Així ha estat sempre. Així és avui. I és bo
que sigui així i que s'hagi aclarit per a tots".

No serem nosaltres qui direm si es bó o dolent el
camí escollit per Comorera, però l'existència del plet
català, palesa, a bastament, que malgrat tractar de re¬
soldre'l amb pactes, promeses i compromisos amb els
partits espanyols, no ha trobat solució adeqüada i dig¬
na, la qual cosa no dóna gaires confiances per a l'esde¬
venidor. Tampoc volem establir pol.lèmiques amb cap
dels nostres amics espanyols ni amb els nostres homes
representatius per tal d'allunyar tota sospita, perquè
l'intent no hi és de pretendre esbullar la unitat anti¬
feixista que s'està forjant, però insistim que el mateix
dret, que tenen alguns que es diuen republicans espa¬
nyols de blasmar les nacionalitats hispàniques, tenim
els catalans, àdhuc el deure, no d'exaltar-les ni de lloar¬
ien perquè no ho necessiten, sinó de presentar-les tal
com són. I el mateix dret del qual usen els catalans de
responsabilitat política o sindical, entenem té cada ca¬
talà, sense que puguin invocar-se disciplines de partit
0 d'organització, puix que uns i altres agrupaments
deuen fixar i llançar les consignes que es refereixen
a ideologies o procediments a seguir pels seus afiliats,
però no les que afecten de manera tant viva al reconei¬
xement de la Pàtria i dret per a aconseguir-lo. De més
a més, la unitat, ens referim a la unitat catalana neces¬
sita de punts de coincidència política, de principis bà¬
sics que la facin indestructible. Unitat entre nosaltres

L'Arquitectura Románica a Catalunga

Dels edificis d'estil romànic con¬

servats fins els nostres dies en les
diverses comarques de la nostra
terra mereixen esmentar-se els
següents :
A les comarques gironines, amb

data del segle XI, encara que fo¬
ren començats alguns d'aqueixos
monuments a darreries del segle
X : A Girona ciutat, l'esglèsia
del monestir de Sant Daniel, amb
planta de creu grega i cúpula semi-
esfèrica, i la de Sant Nicolau, la
qual, de més a més conté l'espe¬
cialitat d'haver-hi els dos costats
del creuer convertits amb àbsis,
els quals conjuntament amb l'àbsis
central, formen un trifolí de gran
tamany.
A Sant Feliu de Guíxols, els res¬

tes d'un claustre, amb arcs de fe¬
rradura. La severa abadia de Vila¬
bertran amb el seu claustre. L'es¬
glèsia de l'antiquíssim Monestir de
Sant Pere de Roda, en el terme de
Selva de Mar, amb les seves co¬

lumnes sobreposades a les parets,
els seus capitells de sabor clàs¬
sic, la seva giróla i arcs de lleuge¬
ra ferradura per a sostenir la
volta de la nau central. L'esglèsia
de Sant Pere de Besalú, amb l'e¬
norme àbsis, giróla i voltes de
quart de canó com a Besalú. La de
Sant Pau, a la Vil·la de Sant Joan
de les Abadeses, amb el seu àbsis
trilobul.at, i per damunt de tots
l'esglèsia del magnífic monestir de
Ripoll, amb soperba portalada ata¬
peïda d'esculptures en relies (1),
les seves cinc naus, amb volta de
canó seguit i amb llums directes,
tres àbsis secundaris a cada costat
del principal, al llarg del creuer,
la seva cúpula octogonal amb pet¬
xines elementals, amples torres i
espaiós claustre, restaurat aquest,
junt amb l'esglèsia, l'any 1887.
Corresponen ,al segle XII, el

claustre de la Catedral i l'esglèsia
de Sant Pere de Galligans, a la ca¬
pital gironina, amb el seu claustre

un dels més valuosos exemplars
romànics a Catalunya (avui dedi¬
cat a museu d'art antic i d'arqueo¬
logia) . També pertanyen a l'esmen¬
tat segle XII, l'esglèsia de Santa
Maria de Porqueres, amb la por¬
talada i arquet de triomf de lleu¬
gera ferradura, les de Llanas i
Lladó, amb portaladetes embelli-
des amb trenes i agallons; la de
Camprodon, amb els seus àbsis
quadrats, cúpula octogonal da¬
munt de petxines rudimentàries
i la seva torra damunt la cúpula;
la de Caralps (Cerdanya, Piri¬
nea ) amb el seu llarg pòrtic a
l'entrada; la Col·legiata de Sant
Joan de les Abadeses, amb el seu
grandiós àbsis dividit en tres de
menors i acompanyat de dos de
més petits i la de Castelló d'Empú¬
ries, bell exemplar de torra romà¬
nica catalana encara que pertany
a l'època gòtica.

(1) Els crítics d'art de fora de Cata¬
lunya adjudiquen dita portalada a la meitat
del segle XII, peró els de Catalunya l'atri¬
bueixen al segle XI o a les primeries del
XII (Josep Gudiol, B. C. de C.).
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DIUEN DE MÈXIC.
Que s'espera l'arribada del senyor Miquel Santaló,

el qual sembla porta l'encàrrec de la Direcció d'Esque¬
rra (actualment a França), d'aplicar la línia política
del Partit.

Que E. R. C. de Mèxic s'ha pronunciat contra les
Comunitats Catalanes, en tant que super-partit.

Que els senyors Tomàs i Piera, Loperena i Zulue-
ta que representaven E. R. C. dins les Comunitats
han rebut l'encàrrec de defensar en el sí de les ma¬

teixes la posició del Partit.

Que dins d'Acció Catalana Republicana s'aferma
la posició unitària del senyor Peipol.

Que, reunits els elements d'Esquerra Republicana
de Catalunya, han elegit la Delegació del Partit a Mè¬
xic, composta, entre altres, pel compatriotes Rouret i
Andreu Abelló i que, com a Delegació del Consell Di¬
rectiu han editat una Declaració de la qual transcrivim
el resum de les decisions polítiques:

"a) E. R. declara mantenir el seu pensament
que les institucions catalanes sobreviuen a la violència.
Es a elles doncs, que pertany la representació legitima
dels poders legals bandejats per la força. El respecte
a la continuïtat de les nostres institucions estem se¬

gurs que ha de servir, en el futur, la causa de la
llibertat del nostre poble. Gràcies a l'exercici del
joc d'aquelles institucions i de les lleis que les re¬
gulen, després de l'assassinat de l'Honorable Pre¬
sident Companys, la Presidència de la Generalitat
és encarnada en el President del Parlament, fins a
nou acord de l'òrgan de la nostra sobirania nacional.

L'existència de la representació de Catalunya,
expressiva de la voluntat popular i filla d'unes lleis
reconegudes, tindrà, al seu dia, un valor inaprecia¬
ble per als catalans. La veu que proclamarà els drets
de Catalunya, on hagi de tenir eficàcia, tindrà per
primera vegada en la nostra història moderna, un
autèntic caràcter nacional, perquè l'Estatut, inde-
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pendentment del seu abast, significa el reconeixement
de la personalitat nacional de Catalunya.

b) E. R. decidí, en caure Catalunya, retirar els
seus Consellers del Govern de la Generalitat, consti-
tuit fins aquell moment i així el malaguanyat Presi¬
dent Companys va reprendre les funcions executives
fins que, més tard, nomenà a França mateix, un Con¬
sell Nacional, amb el propòsit que dirigís la tasca de
solidaritat i la de cultura, amb col.laboració de tots
els sectors catalanistes de contingut democràtic i li¬
beral. Al President actual correspon de decidir el mo¬
ment oportú per a posar en funcions el Consell o el
Govern que cregui adient a les exigències politiques.
Ell dirà també com haurà d'ésser representat en els
països lliures on la seva acció pot ésser tan eficaç per
la unitat del catalans i pel futur de Catalunya.

El nostre company de Consell Directiu, Carles Pi
i Sunyer, persona altament representativa en el cata¬
lanisme, s'ha esmerçat en superar l'etapa d'incomu¬
nicació treballant a Londres per a Catalunya guiat pel
seu profund patriotisme. Salvada aquella etapa i cone¬
gut per part del senyor Pi i Sunyer el criteri del Pre¬
sident i dels més destacats dirigents del catalanisme
democràtic, tenim el convenciment que els asus meri¬
toris esforços seran espontàniament vinculats a les di¬
rectrius emanades de la màxima jerarquia estatutària.
Es una de les tasques més immediates d'ESQUERRA
REPUBLICANA la d'assolir que l'òrgan indiscutible
de la nostra representació nacional que crei el Presi¬
dent, aplegui, dirigeixi i coordini les activitats de tots
els catalans.

c) E. R. declarà, en sortir de Catalunya, queconsiderava finida l'etapa de la seva col.laboració
amb els sectors del Front Popular. Aquesta decisió,
que interpretava una opinió generalitzada entre els mi¬
litants disl Partit, motivada pels resultats d'una llarga
experiència, és mantinguda encara feta excepció d'a¬
quells Partits de contingut i d'essències netament ca¬
talanista amb les quals la nostra coLlaboració no ha
estat mai interrompuda.

La coincidència tàcita contra l'enemic comú pot
dur ESQUERRA REPUBLICANA, arribat el mo
míent, a reconsiderar la col.laboració amb altres for¬
ces, condicionant-la sempre a no comprometre el fu¬
tur de Catalunya a altres compromisos que el que
dimanen del nostre ideari. Però aquesta condició, li¬
mitativa de els facultats que creiem tenir quant a
comprometre els destins del nostre poble, no és in¬
compatible amb el criteri, fermament arrelat, que to-
tet les forces democràtiques han d'arreconar els pro¬
blemes que puguin fraccionar-les i cposar-les entre sí,
per tal de coincidir enfront de Franco i el seu règim.

d) E. R. que condemnà, a la seva hora, els actes
de violència provocats per la insurrecció militar, rei¬
vindica la responsabilitat de la seva intervenció en el
Govern de Catalunya i en el de la República i ratifi¬
ca la seva solidaritat amb els homes que la representen
dignament en els organismes públics, per considerar
que tots els sacrificis acceptats eren un deure exigit
per la necessitat de defensar contra el feixisme les
Institucions catalanes i el règim democràtic."
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Activitat
Catalana

En aquesta secció, publicarem les informacions autorhzades que ens trametin entitats, nuclis
i grups de catalans que, en lexili, treballin de cara al bé dels nostres germans i de la Pàtria nos¬

tra. Les iniciatives personals, també hi trobaran acótlida sempre que segueixin la mateixa tra¬
jectòria. Ens reservem limitar-ne el contingut d'acord amb l'espai disponible en cada edició.

El "Club Catdld a la Rep'dblica Dominicana'^
Nascut al poc temps de l'arriba¬

da dels primers contingents d'e-
xilats polítics a la illa, per allà el
mes de Març del 1940, avui el
"Club Català" aplega a la majoria
dels catalans residents a la Repú¬
blica Dominicana.
Ha fet i continua fent, encara,

una tasca lloable d'ajut i d'assis¬
tència social, tasca que ha estat
possible sobre tot, mercès a la te¬
nacitat dels seus dirigents. S'han
aconseguit una sèrie d'aportacions
de catalans d'ací i de fora, així
com d'altres entitats no catalanes
que han promès ajudar a un gran
nombre de catalans necessitats.
Donem a continuació, un extrac¬

te del que ha estat aquest ajut:

Tasca econòmica i d'assistència so¬

cial desenvolupada des del primer
de Juny del 1940 fins el 31 de Maig

del 1942

INGRESSOS:
Donatius rebuts de com¬

patriotes exilats $ 26.00
Donatius rebuts d'aiitics
compatriotes residents a
la República Dominicana 46.00
Donatiu rebut de J. Ven¬
tura Sureda, de Nova
York 55.00
Donatiu rebut del "Grop
Nacionalista Radical Ca¬
talunya" de Santiago de
Cuba 100.00
Donatius rebuts del "Ca¬
sal Català" de Buenos Ai¬
res, per mediació de M.
Serra i Moret 118.70
Rebut de la Delegació del
"Club" a la Vega 5.00
Devolucions de préstecs 12.00
Diversos 1.50

Total rebut $364,20

DESPESES:

Correspondència $ 34.93
Secretaria 9.21
Compra de medicaments. 83.23
Despeses girs, xecs, dua¬
nes 3.73
Subsidis en metàl.lic per
atencions de maternitat. 7.00
Préstecs en metàl.lic . . 13.00
Instal·lació d'estanteries
per al repartiment de ro¬
ba 1.50

Subsidis en metàl.lic per
atencions diverses 39.05
Despeses de viatges ... 1.25
Compra de calçat i peces
de roba 130.10
Devolució de rebuts .... 4.00

Total despeses $327.00

Total d'ingressos $364.20
Total de despeses $327.00

Existència en caixa $ 37.20

Distribució de donatius rebuts de
diversos indrets d'Amèrica

De l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana", de Buenos Ai¬
res, 4 volums de lectures catalanes
per a infants i tres cartells

Distribuït a Marià Vives i a

la Colònia de Villa Trujillo.
Del compatriota Josep Murillo, de
l'Havana: Una lliura de píndoles
antifebrifugues
Distribuït a J. Ubac i M. Sanz,
de Ciutat Trujillo, a la Colònia de
Villa Trujillo i a Amat Font, de
la Colònia "La Cumbre".

Primer donatiu de robes de r"A-
merican Friends Service Unitee",
1200 peces de roba

Distribuïdes entre les Colò¬
nies de Constanza, La Vega,
San Pedro de Macorís, Pedro
Sánchez, Sosúa, Ciutat Trujillo,
San Juan de la Maguana, Daja¬
bón, Yásica, Seibo, Hato Mayor,
i Villa Trujillo.

Tasca d'aspecte cultural i de
relació

Creació d'una biblioteca cultu¬
ral composta d'uns 50 volums.
Cooperació dels compatriotes

residents .a la República Dominica¬
na, als Jocs Florals de Buenos Ai¬
res i de Mèxic.
Distribució de les revistes "Ca¬

talunya" i "Ressorgiment" de Bue¬
nos Aires, "Butlletí" de Santiago
de Cuba, "El Poble Català" de Mè¬
xic, "Revista dels Catalans a Amè¬
rica" de Mèxic i "Full Català" de
Mèxic.
També en l'especte cultural i ar¬

tistic, el "Club Català" la Junta del

qual ha estat ampliada, darrera¬
ment, amb nous elements, ha ini¬
ciat una bona tasca i ha pogut pre¬
parar amb poc temps alguns festi¬
vals i conferències.
Destaquem el festival artístic

en commemoració del 19 de juliol.
Feia goig el teatre de l'emissora

HIX, cedit graciosament. La se¬

nyera barrada lluïa a la sala. L'as¬
sistència de catalans fou nombro-
síssima i un gran nucli de domi¬
nicans i espanyols segellava amb
la seva presència, el seu fraternal
afecte a la nostra terra, l'afany de
comprendre la nostra parla i el
nostre art que animava un nom¬
brós estol d'amics de cultura cas¬
tellana.
Era el primer acte públic cele¬

brat a Ciutat Trujillo. El record de
les jornades de lluita i la joia de
trobar-nos aplegats tan lluny de
la Pàtria, omplia, d'emoció, el cor
de tots. Quan els nostres infants
recitaven poesies, els dançaires
puntejaven els ballets i el chor
cantava "Llevantina" sardana de
Carreta ens sentíem transportats,
per la màgia de la nostra llengua
i de la nostra música, a l'enyora¬
da Catalunya, ,avui esclavitzada.
Com a obra forta, el quadre es¬

cènic del "Club", interpretà "El
Marsellès", sketch dramàtic de
Josep Maria Francès, molt acura¬
dament. A remarcar Carme Pera¬
les i Josep Massip en els rols prin¬
cipals de l'obra. El decorat d'En
Rovira, una taverna del vell Pa¬
rís del segle XVIH, molt reeixit.
L'obra que es descapd-ella en la
tarda del Í0 d'agost del 1792 en el
moment en que el poble es ja ven¬
cedor del tirà, tingué la virtut de
fer-nos vibrar i sentir les gestes
de la Revolució Francesa i amb el
record d'altres gestes, les viscu¬
des per nosaltres, les del 19 de ju¬
liol, ja que totes tenen el mateix
personatge central, el Poble, amb
el seu heroisme, les seves violèn¬
cies i generositat i la seva gran-
(lGSâ<
"Club Català" té la intenció

d'organitzar altres festivals, per
tal de donar a conèixer l'esperit de
Catalunya i el fervent desig de re¬
conquistar-la.

F. Villodre
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Biblioteca d'Humanitats
Sala de Revistes

m.̂ALGRAT tres anys d'absència, ben segur que
tots els nois i noies catalans recordeu la ciutat de Bar¬
celona, cap y casal de Catalunya, com l'anomenava el
gran rei Jaume, el Conqueridor; de la qual haveu pas¬
sejat per les seves avingudes, haveu recorregut els
seus carrers i places i haveu observat la gentada i els
vehicles que del mati al vespre hi transitaven.

Alguns, ja no cal dir barcelonins, fins i tot
haureu pujat al cim del 'Tibidabo" i haureu resseguit
amb la mirada tota l'extensió de la urbs. Haureu pogut
observar que arriba des de la muntanya a la mar i des
del riu Llobregat al riu Besòs. Que en el seu creixe¬
ment, ha atrapat les vil.les i els pobles que hi havia
escampats pel seu pla i els ha convertit en barris seus :
Gràcia, Sant Cervasi, Les Corts, Sarrià, Sants, Horta,
Sant Andreu, Sant Martí.

Si l'avi del vostre avi tornés al món no s'ho sa¬
bria acabar. En el temps, ara fa uns cent anys, Bar¬
celona era una petita ciutat de carrers estrets, volta¬
da de muralles. Tenia 140.000 habitants; quan us và¬
reu veure forçats a abandonar-la, en tenia molt més
d'un mil.lió.

Quan tornem, si un dia en teniu delit, podreu
resseguir, sobre el terreny ,els límits de la ciutat ve¬
lla. Entretant ho podem fer imaginativament.

Partint de la Draçana, trobareu que la muralla
que encerclava el que avui s'anomena el casc antic,
seguia la trajectòria que actualment formen el Pa¬
rallel, les Rondes de Sant Pau i de Sant Antoni, la
Plaça de la Universitat, el carrer de Pelai, el de Fon-
tanella, el de Trafalgar, fins a l'Arc de Triomf. En
aqueaa indret, conmençava la fortificació de la Ciu¬
tadella, construida per Felip V, fins a l'actual esta¬
ció de França. Després, venia un altre troç de mura¬
lla que enllaçava amb la muralla de mar, la qual con¬
tinuava pel damunt del Pla de Palau i l'actual passeig
de Colom fins a la Draçana.

Si un altre dia voleu fer la volta a la Barce¬
lona d'ara, caldrà que us prepareu a emprendre una
veritable excursió. Hi estareu molt més temps i hau¬
reu de fer una pila de quilòmetres de camí; enfilar-
vos a la muntanya, baixar a les planes del Llobregat
i del Besòs, arribar fins a la mar i resseguir tota la
llargada del port i dels barris marítims.

Què ha passat a aquesta ciutat, que haigi cres¬
cut d'una manera tan extraordinària? Els barcelonins
i els catalans, sempre han estimat el treball. Quan
acabaren les guerres que entrebancaven el progrés
s'hi lliuraren amb totes llurs forces. Conegueren els
nous invents que en aquell temps es feien a Europa
i els introduïren a Barcelona.

L'any 1833 hi muntaren la primera fàbrica mo¬
guda pel vapor que hí ha hagut a Espanya. Aviat to¬
tes les indústries utilitzaren la susdita força del vapor
per a fer moure les màquines. Els vells telers de mà
foren arreconats i substituïts pels telers mecànics que
teixexen moltes més peces de roba en menys temps.
Es muntaren foneries per a construir aquestes mà¬
quines. A Barcelona, a Sabadell, a Terrassa, a Mataró
i en altres ciutats i vil.les s'edificaren moltes fàbri¬

ques i treballadors de Catalunya i de fóra de Catalu¬
nya hi cercaren treball.

L'any 1842, Barcelona estrenà la il.luminació
pel gas en els seus carrers. Era la primera ciutat
d'Espanya que en tenia.

L'any 1848, s'inaugurava el tren de Mataró a
Barcelona. Era el primer que circulava a tot Espanya.
Anava una mica més depressa que les velles diligèn¬
cies, però els barcelonins d'aquell temps, va semblar-
los una meravella de velocitat. Fins i tot, devien sos¬
pitar que els qui s'arriscaven a viatjar d'aquesta ma¬
nera, havien perdut el seny.

L'any 1857, un català de Figueres, anomenat
Narcís Monturiol, féu en aigües del port de Barcelona,
les primeres proves d'un submarí que havia inventat.
Avui en sentiu a parlar, amb freqüència, dels subma¬
rins.

L'any 1884, foren installais a les Rambles,
els primers llums d'electricitat.

L'any 1888, es celebrà a Barcelona la primera
Exposició Universal que hi ha hagut a Espanya. Ocu¬
pava el terreny del Parc de la Ciutadella i del Saló
de Sant Joan i s'hi entrava per l'Arc de Triomf.

L'any 1929 es celebrà l'altra Exposició, a la
muntanya de Montjuïc.

Durant tot aquest temps, Barcelona s'anava
engrandint. Ningú no podia deturar l'empenta que
portava. El cercle de muralla li vingué estret i el
saltà. Començaren a edificar-se cases i a obrir-se
carrers en els camps que hi havia fóra de la ciutat.
Nasqué una Barcelona nova que s'anomena l'Eixam-
ple. En el pla, la coneixeríeu pels carrers drets í illes
de cases quadrades. Les muralles no servien per a
res i foren enderrocades. La ciutat arribà a ocupar
una gran extensió de terreny. Per anar d'un lloc a
l'altre calia fer, de vegades, una llarga caminada. Fou
necessari posar línies de tranvies i d'autòmnibus i
construir ferrocarrils subterranis.

El creixement de les ciutats, ha estat un dels
fets més importants dels temps moderns. Abans, la
major part de la població del món vivia escampada
pel camp i es dedicava al conreu de la terra. Darre¬
rament ha anat concentrant-se a les ciutats i ha cer¬

cat la subsistència en el comerç i la indústria. Mol¬
tes ciutats antigues, com Barcelona, han crescut i
han vist augmentar deu o vint vegades el nombre
d'habitants que tenien. D'altres, tot just nascudes com
Nova York, han passat al davant de les velles i han
esdevingut les ciutats més grans del món. Han apa¬
regut ciutats noves en terres que amb prou feines
eren conegudes en el temps de la Barcelona de les
muralles: A l'Africa, a Austràlia i a les illes d'Oc-
ceania. Per tot arreu han arribat els avenços indus¬
trials i mecànics. Vivim en el món de les grans ciu¬
tats i dels grans invents. Un món en el qual no volem
que aquest progrés serveixi per alimentar guerres
que allunyen de la seva llar tota una generació de me¬
nuts. Un món que exigirà tot e vostre esforç si vo¬
leu que la vostra pàtria hi sigui respectada per l'obra
dels seus fills.

h
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"LA IGUALADINA"

pelleria
DE

pelegrí robert

Proveerse de un Colchón KING
es de personas inteligentes.
Para el descanso noctur¬

no, nada mejor que un

Colchón

"KING"

Apartado 256 Teléfono 1421

Joyería OLIVA
El Conde, 20. CIUTAT TRUJILLO, R. D.
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