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Hi ha una obra que gaudeix de molt bon renom: "L'anatomía de la me— 
lanconia", de Robert Burton, escriptor anglés del Segle XVI. Cree que fo-
ra molt important per a la vida política que un escriptor d'avui, dotat de 
les virtuts deis grans escriptors -independencia, coratge, lucidesa- es-
crigués una "Anatomía del separatisme", malaltia moral que fa tants es-
tralls entro la gent de poc seriy. 

El separatismo -ben sabut és de tothom que tingui dos dits d'enteni— 
ment i, per tant, sápiga veure-hi pressindint de les boires de la passió 
sectaria- no naix a Catalunya oontra Castella, a Barcelona contra Madrid. 
El separatisme naix a Castella contra Catalunya. El separatisme és fruit 
corcat del despotisne i la inconprensió. El separatisme es diu Felip IV i 
es diu Felip V. (i); es diu I940 i I7I4. Dos reis -1'Austria, feble, su-
persticiós i disbauxat; el Borbó, intel.ligent perb amb el greu defeefe 
d'ésser net del Lluís XTV de "L'Estat soc jc!'*- i dues dates lleven a Cata
lunya les llibertats tan ben guanyades i de les quals tan bon ús havia fet, 
l'humilien, l'empobreixen. (Sense saber veure que empobrir Catalunya és un 
afer catastrofic per a l'econonia de l'Estat, i sense saber -o sense voler-
veure que sembrar odis dona sempre, a la curta c a la llarga, collites que 
no fan de massa bon collir). 

Amb Caries III de la branca borbónica napolitana -un deis pocs reis 
una mica com cal que ha tingut Espaaya- tal vegada la situació político-
social de Catalunya hauria pogut apedacar-se. Pero Caries III deixa el lloc 
a Caries IV, pobre sapastre abúlic. calcasses i sense cap intel.ligéncia; 
bon jan, com Lluís XVI de Franga pero que, com Lluís XVI de Franca, no sa
bia ser rei. Després de l'entreacte Josep Bonaparte -el rei tal vegada mes 
tolerable que hi ha hagut a Espanya- s'asseu al tron un deis mes bestials: 
Ferran VII, que la plebs -plebs- els de dalt cem els de baíx- anomena "El 
Desitjat" i acull amb el crit deshonorant de "Visquen les cadenes!", Amb 
Ferran VII les'coses no aniran tanpoc oé per a Catalunya i el divoroi s'ac-
eentuará entre Madrid i Barcelona, la ciutat que dropeja i la que treballa, 
la del "Vuelva usted mañana" i la de "el que podem fer avui no ho deixea 
per a demá". 

Amb la regencia de la vídua de Ferran VII i el regnat d*Isabel II 
-grácies al poc senderi de les quals els militars entren a palau per a en-
tronitzar, a base de "pronunciamientos:i5 la política estúpida i brutal del 
sabré- Catalunya segueix essent la Ventrfocs d'Espanya. (No sé si ja 11a-
vors floreix la gracieta de que "les catalanes ladran"', que tant éxit ha 
tingut entre els brétols i els imbécils). 

Anadeu I de Saboia7 mes cuite, mes liberal i menys lllgat a les oli-
garquies, potser hauria pogut rectificar la política dsurc i rebequeria 
seguida de feia tants anys per la monarquía espanyola, pero era estranger 
-no ho eren tambó els Austrics i els Borbons?- i els patriotes madrilcnys, 
nets do 1*espiritual "Visquen los cadenas!" no el deixaron regnar. 

La República, combatuda por l'Esglesia. l'Exércit, 1'aristocracia, i 
poc ajudada pol pobló dosunit -qué ho deu fcr.. a qué deu oboir quo les drc— 
tos sápiguon unir-se sempre i les esquerres gairebé mai no en sápiguen?-
caigué quan encara no havia aprés de caminar. Durant la República, nálgrat 

i jjcT\ , (' ^ T p p . p . •. T^N la dignitat;, la pulcritud i la cultura d'homes 
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La Restauració fará mes virulent el problema del separatismo, que amb un xic df-
intel.ligéncia i bona voluntat hauria pogut resoldre's fáoilment. Perb Alfons XII és un 
rei tarambana que no vol malsdecap i, seguint l'exemple de l1avia i la mare, deixa que 
els generáis facin la seva. 

Abdicar el poder en mans ineptes i ambiciases és sempre un risc greu per ais ro-
is i que els reis mai no saben veure o veuen massa tard. Mans ineptes i ambiciosos son 
les deis que sois creuen en la forea com única forma de govern. Ignoren que la forea és 
mare de la por, maro i filia de la por. Pensoñ amb llur maquina de pensar, quo, no acos-
tumada a funcionar sovint, os rovolla sovint: pa por guarda la vinya. Poro la por engen
dra l'cxaspcració. 

Política de fprca emprada sempre pels sapastros que, militars o civils, ignoren 
que ni ha una política de la intol.ligenoia. Scgons elle poro intol.ligenoia és sinonim 
do fcblesa. •.,• -

Política do forea, política do oop de puny quo. perdura a través del tomps, tal-
ment com. si el- tomps no existís per a "la pobra Espanya; com si la vida intel.lectual i 

. moral de la pobra Espanya es sitúes', llancada peí cop de puny brutal, fora del temps. 

Política deis Narváez, els Espartero, els Pavía, el3 Martínez Campos, els Cáno
vas, els Sagasta, els Romero Robledo, el La Cierva" tan estultament lloat per Azorín. 

Qoan un liberal com Mendizábal ha volgut governar liberalment -és a dir, oontra 
'els abusos delcaciquisme, del latif undisme, de l'Esglesia i de l'Exéroit- ha fracassnt 
llastiniosamentper obra i gracia deis interessos creats deis uns i la incomprensió deis 
altres. La política de Mendizábal, un,deis liberáis mes intel.ligents i enérgica d'Es
panya, no intoressava, no era patriótica. Interossava la política estúpida i cursi do 
considerar que "sólo Madrid es corte" i colbnies les provmcics. Coloides que, excepte 
Catalunya i Bascbnia, no donavcn gran profit. Polítioa cixorca i suicida do la colonit-
zació -colonització que, sogons la interpretació cspanyola, es traduéix por vexácio i 
robatori- quo culminará on la pérdua de Cuba i Filipinos, los últimos colonies, los do 
la posta del sol. 

La historia del Seglc XLX espanyol fa pensar quo Espanya és un pobló ingoverna-
ble, i aquesta manera do pensar ha esdovingut tbpic entro la gont frivola que no sap 
consultar la'Historia mes quo pcl damunt i accopta por parosa o impotencia mental tot 
el quo li donon fot. 

I no és aixb 

El d'Espanya és un pobló quo rarament ha estat govcrnat amb seny, amb justicia 
i genorositat. Governar -funció no obligatoria com la del sorvei militar- és dirigir. 
Si el dirigent és bo -cap de govern, general, director de fábrica o director de comies
eis dirigits també ho son. No n'hi ha de pobíes iiígovernables, sois hi ha governants 
que per esperit i, sobretot per interés de classe, no saben governar. Mai no s'ha donat 
el cas que un governant sapastre hagi tingut un moment de seny i de dignitat i s'hagi 
retirat a la vida privada. (Aixb, peí pobre sentit que els sapastres teñen del poblé -
-El poblé? El poblé sois ha de saber obeir i calla**, deu ésser notivat per la nanea de 
ciutadania, és a dir: de civilitzacio, i per creure que el ciutadá que no pot manar, ni 
assistir a Tedeums, ni vestir uniforme amb nolts galons i moltes nedalles és un ésser 
inferior) 

La mentalitat raquítica d'aquests governants, llur frivolitat, llur ineptitud, 
llur vanitat -"solo Madrid es Corte"- i l'enpatx de nadrilenyisme mal entes han creat 
el problema del separatismo. No hi ha res pitjor que,, no sabent resoldre'ls, negar els 
problenes. 

Con és logic i huná, al separatisne castellá responia, per reacció, el cátala. 
No naixia en la classe obrera: naixia en la classe industrial, cansada de veure's es
carnida i perjudicada, La Lliga, alguns dirigents do la qual dosprés, avantposant 1'in
terés crenatístic al politic, col.laborarien anb la monarquia, fou qui crea la reacció 
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catalana responent a l'anti-Barcelona aab l'anti-Madrié. A 1'obtusa politioa oentrnlis-» 
ta respraia la burgesia catalana mes que per a defensor Catalunya per a defensor el ca-
laix del pa, Fet i fet, pero fou una obra bona i necOssária. Pet i fet, la Lliga no era 
tan sois oís Ventosa i Calvell, els Bertrán i Musitu: ora també el doctor Robert, era 
Prat do la Riba. "La Veu de Catalunya" i, sobretot, el "Cucut", setmanari del corabat de 
lea dretes contra "L'Esquolla do la Torratxa", setmanari del combat de les esquerros, 
lliuraron les primores batusses, Els militara, heroicament i quan no hi havia ningú a 
la redacció, assaltarcn el "Cucut", trencant i cremant tot ol que oís vingué a la má. 
Dcfcnsaven "ol honor castellano" que ningú no havia atacat. (2) Aquesta mena do mili-
tars espanyols és gont carregada de falbrnics que, com viu on melodrama, porta l'honor 
a la punta de 1'espasa. De l'ospasa que sois serveix per a l'agressió a les redacoions 
i por al conreu dol pronunciamiento. 

Tots son Caballeros, tots son Cruzados* Pcrb oblidon -por convoniénoia o por to
cata de l1ala- el quo a Castclla diuen: "Detrás do la cruz está el diablo". 0 sigui: 
els nogocis bruts, la concussió, la miseria, l'ombrutimont, etc, otr, quo vanament vol 
tapar la oapa osquincada i Horda deis caballeros. 

Després la lluita prenia un to mes ampie, mes liberal, menys burgés amb la crea-
cié del Partit Nacionalista República i amb el seu portantveu "El Poblé Cátala" en el 
qual col.laboravcn Poro Coronónos, Lluhí i Rissec, Josep pous i Pagés, Ildofons Sunyol, 
Mariu3 Aguilar, Aloxandro Plana, Prudcnci Bortrana, Rovira i Virgili... 

Madrid -és a dir, no; Madrid, no: els dirigents d'una monarquia quo ja anaya a 
la deriva des de Caries IV—si no abans —i que cauria amb Alf ons XHI un 14 d*Abril de 
bolla i trista rocordanca- clamava: Ja ho voicu! lío agraeixen el tracto vexant que els 
hom donat fins ara! Ho agracixcn el fang quo anys i anys els hem llangat a la cara! Te
ñen dignitat!. Es dofonsen! Son uns mala filis do la Madre Patria! Son separatistes! 
Anys després, quan 1'honor (sic) tornaria a for do les seves, a l'adjectiu separatista 
hi afegirien ol rojo. Rojos separatistas ol cardonal Vidal i Barraquor, ITieolau d*01wcrr 
el canonge Cardó, Bosch Gimpera, Batista i Roca, el comte de Gttcll, el "Joan Cornos" au
tor d'aquesta admirable i tan digna requisitoria que du el títol do L'Església contra 
la República espanyola... Tots rojos separatistasi Tothom rojo separatista! 

La llavor estava llancada per les mans brutos do la bruta política. Hi havia un 
poblé quo, porqué trcballava -una cosa tan ordinaria i do tan mal gust com treballar!-
tcnia la gosadia do protestar quan ol voxaven i espoliavon. 

Deis polítics d'ofici, deis polítics de la gandulería i l'cmbolica quo fa fort, 
l'ocli a Catalunya fructifica on los ánimos ormes d'una pobra gont curta de gambals, on-
lluernada per les glories del Madrid oficial, I ja, a mes de Madrid, hi hagucren anti-
catalans -que ho eren por bostiesa i cursiloria- a Aragó, a Andalusia, a les dues Cas-
tolles, a Valencia, a Murcia, a Galicia, a Asturies» 

Pobra gont do bona fe pcrb do curt senderi i, ol Madrid oficial, és a dir: el 
Madrid cixorc quo no troballa ni pensa, els fou sor/ir S•anticatalans. 

(1) 

(2) 

Deixant a part els lacais, els. do baix, sovint tan o mes funestos que els do dalt, 

. Un setmanari, "La Tralla" publica un artiele: Era castellana, en ol qual os con-
tava un cas d*a.dultcri, pretendont justificar-lo perqué la dona era castellana.. Ar
tiele innoble en ol qual la baixosa s'aliava a la benciteria. 

( De dones que enganyon el marit n'hi-ha, malauradament, a Castclla. i a. Catalunya. 

Per Catalunya, per la República... 
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DE CATALUNYA. 

smiwm 
i 

Mai no ens ha mancat la oonviooió 
que Catalunya té prou energies per a 
combatre peí seu alUberament, i aques
ta conviocié ens ha guiat a través de 
totes les vloissituds i ens ha sostin-
gut contra tota adversitat. Res no ens 
ha fet desistir de la nostra empresa, 
ni les conjuntures desfavorables a la 
nostra causa, ni molt menysl'actitud 
deis mofetes que havent viscut abans d1-
il.lusions, ens han pres després per il.-
lusos. Aquests, pensant mes en si matei-

xos que, en Catalunya; molt mes en el present immediat per>~ 
sonal que en l'esdevenidor de la Patria, quan a un moment 
donat a Casa Mostra ha esclatat la revolta en proporciona 
considerables, o el descontentament s'ha manifestat en for
ma massiva, com cargols han tret les banyes al sol de l'es-
peranca, i no havent-so produtt alio que esperaven, s'han 
tornat a ficar dintre la cloaca amb un "Per arq no hi ha res 
a fer" No saben o no volen saber que sempre, somprc, hi ha 
quelcom a for; que el recobrament de la nació catalana im
porta una immonsitat d'enérgica, un cúmul de sacrifiois. A 
aquosts hornos que monyapreen l'acció diaria perqué oís sem
bla fútil, que passivament esperen els grans esdeveniments, 
ola patriotes de 1'interior per llur presa de posiciá en 
front del régim donen la llico quotidiana de com ha de oap-
tenir-se un cátala si estima realment Catalunya, 

En la mesura de les nostres modestíssimes possibilir» 
tata hem volgut contribuir tostemps a aquesta obra d'edu— 
eació ciutadana d'una manera molt particular donant a co— 
néixer la resistencia catalana. Pero quan aquesta resisten**, 
cia és obra deis joves universitaris de Barcelona, ales-
hores sentim que es contupliquen les nostres raons d*espe
rar i de lluitar, i la nostra solidaritat amb tots ells i 
sobretot amb els que sofreixen en llur esperit i en llur 
carn es fa comunio íntima de pensament i sentiment, 

Prova fefaent d1aquesta comuniá en 1*ideal de la Pa
tria voldríem que fos la reproduccié deis manifests del 
B. E. N, que fem seguint l'ordre cronolbgic en qué ens han 
estat tramesos. 

Per a llur mes clara comprensiá recordem que ela fets 
que els han inspirat comencaren amb la detencio de tres 
estudiante que havien pintat a les parets de 1»interior de 
la Universitat slogans com "Pora Franco", "Llibertat", 
"Democracia"'.' La protesta deis companys déla detinguta fou 
immediata i segóns sembla forca contundent. En ela dies 
successius prengué amplia envergadura per una serie de ma
nif estacions al carrer al crit de llibertat. Ccm és de su-
posar cada cop la policía intervingué sense contemplaciona 
i operant detencions. 

© 
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COMPAITYS: La pancarta que els estudiants vara alear davant mateix de la 
polícia franquista anunoiava el desig i 1'exigencia de la nostra generacic i 
l'anhel de tot el poblé, de tots els ciutadans no coraproraesos anb la dictadu
ra: LLIBERTAT. Tots-aabem que no es tracta d'un nom buit c d'un mot abstráete. 
Tots saben per que volea la Ilibertat. Fna Ilibertat anb significacions ben 
concretes. • •• . •"'> . 

LLIBERTAT per ais nostres coinpanys detinguts i empresonats. 
LLIBERTAT per a tots els ciutadans empresonats i torturats perqué han com-

batut̂  la tirania. ;;'",• 

LLIBERTAT per apoder expressar lliurement el pensament i la voluntat de 
cada ciutada, ' . 

LLIBERTAT per a la nostra llengua i la nostra cultura, perseguida cruel-
raent. con poques vegades s'ha fet al non. 

LLIBERTAT per tal que tota la joventut del país pugui fruir de la cultu
ra universitaria indistintament de la seva procedencia social. 

LLIBERTAT per tal que oís obrers i tots els ciutadans en general puguin 
agrupar-so segons llur voler i defonsar veritablement llurs interessos. 

LLIBERTAT per tal que desaparegui tot privilegi i tot monopoli fonaraentat 
en los conquestas socials deis avantpassats. 

LLIBERTAT, en fi, por a tot el país i ,per a tot ordre de la vida del país; 
LLIBERTAT per a poder construir el nostre país sogons la voluntat lliurement 
exprossada de tots oís ciutadans, por a evitar quo continul éssent desfet per 
1 '• arbitrarietat d'un poder ostrany fundat en la forca i en la raapinya. LLI
BERTAT perquéx la nostra generado pugui renovar el país i posar—lo al costat 
dols paísos lliurcs -voranent lliurcs- de tot el món. Aquesta és la Ilibertat 
quo reclama la joventut dol país. Aquesta és la Ilibertat por qué ens manifes-
tom 

.... BLOC D'ESTUDIANTS ITACIOHALISTES. 

i •COMPANYS: Els esdoveniments d'hhir ens repugnen pero no ens estranyon. La 
nanifostació pacífica dols cstudiant3 a la Plaga Universitat va ser dissolta 
violontment per la "bbfia" del régim. Molts estudiants van haver do refugiar
se dins.la Universitat perqué donanavon la Ilibertat de llurs companys detin
guts i apallissats. 

No ens hem d'cstranyar que la demanda de Ilibertat sigui contestada anb 
la violencia porqué fa vint-i-cinc anys que aixo s'esderé. Fa vint-i-cinc anys 
quo els ciutadans denanon la Ilibertat, la nostra individual i la del nostre 
país, i fa vint-i-cinc anys que''ons és negada pol régim do forca i violencia 
del general Franco. Tannateix moltes coses han canviat d'onca que los tropos 
franquistes onvaSren el nostro país. Abana els qui gosaven ¿emanar Ilibertat 
eren scnzillanent afusellats; avui "nones" roban pallisscs, Abars, els ciuta
dans no s'atrevion a manifestar-so públicanont; avui tothora quo so sont homo 
i «riutadá lliurc té consciéneia que el scu deure és nanifestar-se contra la 
dictadura en putrefacció. 

•Els universitaris, siguin quines siguin les nostres opinions i los nos-
tros creoncos, tenin oí deurc de manifestar solidaritat per ais nostres com
panys detinguts, per tal d'cvitar-los l'arbitrari i rcpulsiu consell de gue
rra i per tal do demostrar al régim que els hones de 1952 ja no volcm mes 
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perraotre que disposi autárquicament de la nostra vida i de la nostra llibertat, 
Tots units alliberarem els nostres companys i ens farem dignes de la llibertat 
a que aspirem, 

BLOC D'ESTJDIANTS NACIOFALISTES. 

COMPANYS: Avui fa sis anys que en aquesta mateixa Uhiversitat tingué Uoc 
el primer Gongrés lliure d'Bstudiants dins -i contra- el regia franquista. Els 
f ets son prou coneguts de tothom perqué calgul retreure' ls. La voluntat fema 
i manifestada deis companys que ens precediren va fer canviar l'actitud del ré
gim en moltes qüestions, perqué es va trobar denunciat i descobert davant els 
homes lliures de tot el món. 

Aquests dies justenaent ens trobem en la necessitat d1aplegar-nos i de ma
nifestar la nostra protesta contra la tirania que fa vint-i-cinc anys ofega la 
llibertat del país. Perqué les pallises deis nostres companys que ens han fot 
decidir a aquesta protesta no son pas les úniques que ni ha hagut. Mentre ens 
manifestavem.tots teníem presenta els milers d'obrers maltractats i empreso^ 
nats peí régin només perqué havien volgut defensar llur dret a una vida decent 
i llur dret a una llibertat digna. • '....:, 

Tots hem de teñir presents totes les victimes directos del régim quan ens 
manifestem a favor deis nostres companys. Perqué.la nostra protesta és contra 
aquest régim d'opressió i d'esclavatge que atenáila la nostra llibertat indi
vidual i la llibertat del nostre país. Com a estudiants i com a hcmes, com a 
ciutadans conscients d'un país esclavitzat hem de continuar protestant contra 
la tirania. Contra la violencia i contra la mentida hem de respondre pacífica— 
ment pero enérgicament amb la veritat del nostre voler do llibertat, 

BLOC D "ESTUDIANTS NACIONALESTES. 

© 

COMPANYS: Fa mes d'una setmana que venim manifostant públicaaent la nos
tra protesta contra la arbitrarietat i la tirania del govern estrany que su
porten. Ara ens cal preguntar: £a oficac la nostra actitud? Ens cal mantcnir-
la? Rosponon afimativament a aqüestes preguntes. 

La dictadura que patin és feble i vergonyant. Es basa en ol terror dissi-
raulat, la mentida i la hipocrcsia. Nosaltrcs hem aconseguit una vegada nés po
sar-la d'evidéncia. Quan a tot Barcelona., i a tot el non, es parla do. l'csclat 
univcrsitari.de protesta, ol senyor Aznar i els seus "col.legues" ho silencien 
poruganent. Aquesta ha cstat la nostra eficacia. • 

Aixo sol ens aconsella de prosseguir. Pero ara, a part de 1'eficacia tác
tica tenin nous notius que ens inpulsen, per dignitat, a no callar: > •"• 

Avui s;inicia el sonsoll de Guerra Sumarxssin contra quatro deis nostres 
oonpanys detinguts. Si en tinguossin, en Franco i els seus, els hauria de cau
ro la cara de vorgonya. Dos conpanys processats teñen disset anys. Naturalnont 
aixo tanpoc no ho dirán els diaris, perb ho hen de cridar nosaltrcs i ho repe
tirá, tota la prensa civilizada del non. 

COMPANYS: Per la nostra dignitat i la del nostre pobló erncontren-nos a 
la Universitat a les sis de la tarda, avui i dies successius, on afegiren a la 
nostra protesta la protesta do tota la oiutat. 

Si ons nantenin units assoliren la llibertat que desitgen. 

BLOC D'ESTUDIANTS NACIONALISTES. 
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Es amb real satisfacció que accopto l'ofcrimcnt dols bons amics el'Angulema de 
col.laborar a "Mai no morirem". Així es materialitza l'amistat que uncix cls dos brgans 
de "Casáis" de Franca, "Mai no morirem" i "Foc Nou". 

Groe que amb aquesta invitació cls amics Ollcr i Guasch han volgut for confi-
anga a la joventut por dir otornamont "Mai no morirem". D'áltrcs joves, n'cstic segur, 
vindran a cixcmplar el córele de ool.laboradors d'aquesta interessant revista, assegu-
rant-ne la supervivencia; com ja s'as3cgura a 1'interior mateix la supervivencia de les 
nostres rcivindicacions socials i nacionals. 

Al meu cntondro, els nostres brgans teñen una missió ben assonyalada: per dow 
munt de tot esperit o fanatisme partidista, les nostres revistes han de lluitar per Ca
talunya. Pero, com ens ho deia un deis millors intel.lectuals deis Pai'sos de Llengua 
Catalana: "...Pensó que una publicado com la vostra, tot i la seva modestia mr.terial, 
pot ser avui d'una gran utilitat de cara a. I1 interior. No ho oblideu, aixb ultim, sobre-
tot: és aei, a l1interior, on hi ha el país, el poblé, el futur...". és de cara al país 
que ens cal lluitar, ens cal trobar el mitjá de fer llegir les nostres publicácions a 
l'interior mateix, ais joves encara inconscients de llur deure enfront del nostre esde-
venidor. Nosaltres ho podem fer! i, mes, és el nostre deure de fer-ho. Tant a "Mai no 
morirem" com a "Foc Nou", mes que mantenir el caliu cátala, ens cal desvetllar la cata-
lanitat, ens cal desvetllar la consciencia, massa soyint adormida, deis nostres conpa-
triotes, a fi que tots ens ajuclin materialráent a fer possible que la nostra veu, qué si 
troballem com cal será la veu del nostre poblé, sia el suport deis lluita.dors de 1'in
terior mateix. 

+
 +

 + , 

Ara, voldria parlar d'un tema que em preocupa: s'ha constituít una. "Joventut" 
d'un partit polític espanyol que pretén que les organitzacions de joves catalans la in
tegraran. En aixb, cree que cal posar en guardia la joventut catalana. De tot temps, cls 
partits espanyols han cercat a integrar les forces mes dinaniques do Catalunya.. Aquests 
de paraula pretenen reconeixer la nostra nacionalitat, pero, de fet -la formado d'aques-
ta "joventut espanyola" ens ho demostra novament- ens volen integrar. 

Si Catalunya és reconegudá com a Nació, per que un partit polític d'una Nació 
vefna agruparia la joventut d'aqüestes dues nacions distintes, donant-li el nom d'una 
d'aquestes nacions? Aixb no és altra cosa que a través de l'^nitarisme de Partit", la 
perdurado de l'"Unitarisme Estatal". Es una forma d'imperialisme. 

Els partits espanyols, no sois cerquen a assimilar-nos sino que ben lleugera— 
ment obliden que l'any 31, Catalunya entera es dona unes Institucions prbpies -encara 
vigents—. Es que cal reeordar-los qué també és contra aquest Govern del poblé cátala que 
lluita Franco? Si no es vol reconeixer aixb, si no es volen reconeixer aquelles eleccions 
lliures del nostre poblé, qué els permet de dir que el poblé espanyol no és franqdsta 
omonarquic? En qué es reoolzen per dir aixb?. Sobre el fet que el poblé peninsular va 
sostenir una guerra cruel per defensar la seva llibertat? Dones, por qué els catalans 
foren els capdavanters d'aquesta lluita? Qué defensaven els catalans si nc llurs Insti
tucions, garantia genuSna do llibortat i de progrés social a Catalunya? 

I, on fi, qué ho fa sino la voluntat d'ésscr del poblé cátala quo do tota la Pe
nínsula, Catalunya sia la nació capdavantera de la lluita contra la dictadura? Contra 
el govorn centralista. Contra, no sois l'oxplotació do l'homo per l'home sino també ern-
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tra l'cxplotaeió d'una Nació per una altra Nació. 

Els que no volen sentir parlar del nostre nacionalisme, ens dirán que cal deixar 
de costat les nostres reivindicacions nacionals per lluitar junts, per raons d*eficacia.., 
etc... Naturalment que cal unir-nos enfront de l'enemic comü. Pero, des de quan dues na-
cions que es respecten no poden portar a ton terne una lluita comuna? -En la darrera 
guerra mundial, nacions tan diverses coia els EE. UU. i Rusoic, portaren una lluita en 
comú. Que jo ho sápiga, ni els americana, entraren en partits política- russos ni els rus-
sos adheriren a formacions americanes...— Per lluitar contra Franco, no eiis cal claudi
car de la nostra catalanitat. En política comben tot, quan hom claudica no sois es perd 
l'amistat deis amics ans encara el respecte deis enemics. I, és enfront d'un altre na
cionalisme que ens caldria claudicar, car aixb no és altra cosa que nacionalisme impe-
rialisie espanyol. Es enfront d'aquest nacionalisme espanyol -oonreat igualment per la 
Falange- que s'ha drecat el nacionalisme cátala. Es enfront d'aquest nacionalisme inte- .< 
grador que la joventut catalana lluita per la independencia de Catalunya; de la Nació ,? 
catalana. 

Quant a 1'eficacia, cree sincerament que el poblé cátala sempre entendrá millor 
si se li parla en cátala, si se li donen directives veritablement catalanes. Un fet re-
090$ em permet de sostenir que per arribar a mes eficacia ens cal lluitar dintre de les " 
forces catalanes, guiats per catalans: després de l'augment deis transports pública de 
Barcelona, el mea d'agost passat, les forces catalanes intentaren de boicotetjar aquesta 
transports. Fou proposada, per a aquest boicot, la nostra diada nacional de 1*11 de se-
teraibre. Dones, amb estupefacció vam saber que els orientadora d'aquesta nova "Joventut 
espanyola" no acceptaven la data... 

Així, lluny d'arribar a una mes gran eficacia, s1 arriba al malentéa, a la desunió*, 
sinbnim de iracas... Així es fa el joc de Franco que, no cal recordar-ho, no permet cap 
manifestació de catalanitat, sobretot l'Onze de Setembre... 

Si generalment els partits espanyols es veuen obligats a parlar de Catalunya, és 
que a Catalunya lluita una joventut consciont. Aquesta joventut no es deixerá cnganynr 
per tanta demagogia» Prou sap que tot poblé sotmes s'ha tingut de guanyar el dret a la 
independencia. Prou sap que res no ens sera ofert amb safata. Prou sap que de la, oopa 
ais llnvi3, el camí és molt llarg. 

Un cátala tr/omfa a París 

Antoni Clavell i el seu fill, els coneguts artistes catalans 

del ferro forjat instal.lats a Revel (Hte. Gne.) han triomfat re-

centment en una exposició celebrada a París. 

Amb un Crist antic, un cofre i diverses lampares catalanea 

de l'edat mitjana, han obtingut el "Gran Premi del Saló 1961". 

París-Match (número especial de Nadal) dedicava un telegrama 

a la porta en ferro forjat del sepulcre del Pare Lacordaire, por

ta encomonada i executada magistralment peí nostre compatriota 

Clavell. 
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LLUI'S MONTAGUT 

L'aspre oorabat que mencn, tossuts, contra els horeus de la tradicional intran
sigencia tipicament ospanyola, ens obliga, massa sovint, a lluitar en condicions difí-
cils per culpa d'actituds equivoques o francamont contradictorios. 

Aqueix fenbmcn conplica situacions inicialnent bonos quo, o fracasson en curs 
de roaliteació, o, tot el mes, pernoten victbries osporádiquos i efímeros d'escas ro-
sultat positiu. 

Les activituds que es preñen son tan especiáis que a voltes topen o es contra— 
diuen provocant una veritable confusió que juga sempre a favor del que té les regne3, 
perpetuant així la dificultat que allunya de manera certa la solucic del problema ca
pital:' Acabar amb una situado anormal i amoral que tendeix cada dia más, a forca de 
temps i per manca de pressions serioses de part nostra, a entrar dintre una legalitat 
perfecta, admesa en totes les latituds i benei'da en tots els cenaclea. 

EI3 espanyols están fastiguejats de la insolencia manifestada pels pensionaris 
estrangers, fanfarrons i exhibicionistes, perc están oonvenguts de que sense aqueixos 
calafats do la finanga, la barca podrida s'enscrraria arrossegant-los a tots irremissi-
bloment vers los prefunditats d'un cataclismo apocalíptic. 

La tafaneria insulent de l'Església i la sova ingerencia gons dissimulada en tr>-
tcs les activitats, dos dol ninisteri fins a la parroquiota porduda on ol recó do mdn 
mes ignorat passant per totes los tronos, els indigna i els molesta, porb preferoixen 
utilitzar la sova poderosa influencia, quan un cas difícil os presenta, a rofusar doci-
didanont la seva intromissió escandalosa en tota la vida nacional. 

Si bé comprenen que la instruccio pública fa d'olls uns semianalfabets (aqueix 
estadi de mediocritat mantingut intencionadament que es el mes nociu); si bé constaten 
que la prensa i la radio, limitant-los els coneixements a l'área redul'díssima d*un camp 
de fútbol, manto una massa enorme al nivell de ciutadans disminui'ts d'una valor menys 
que mitjana a 1'escala mundial, en Íleo de reclamar el drot legítim d'abeurar-se en les 
fonts riquíssimes dol coneixomont huma, s•emborratxen de "quinielas", la droga mirncle 
quo embrutoix i insonsibilitza fent impossible de copsar tot l'abast do la miseria in-
tel.loctual a que están condomnats. 

Saben quo els sindicats profabricats no teñen cap personalitat, pero on lloc d'-
insistir en llurs roivindícacions mes que legitimes posant oís dolegats a prova d'efi
ciencia, acccptcn el galimatics de primos, punts i altros combines que pormotcn esoamo-
tojar un salari mancat do la baso scriosa que exigoix la mes elemental aelministraciá. 

El drot d'olocció deis reprosontants do la massa ciutadana ais diversos orga
nismos d'administraeió i de govern, es troba redult a una formula simplista: Ni cara, 
ni crcu, de cantoll és suficiont. De mantonir l'oquilibri se n'cncarrcguen els "elegits" 
do la pro-vidéncia, perits en la materia. 

I és així com s'aconseguoixen fácilmont omissions de vots a 100 °/o * scnP1"0 

favorables en llur totalitat. El eos electoral acomplcrta mecanicament la seva funció 
se'n torna indiferont, corbat pol jou quo olí matoix ha contribuSt a collar una mica 
mes. QD 



I és que Espanya és un organisme minat de totes les malures, decrépit ábans d'hora. 
Els vells son massa "vells" i els joves no teñen edat bon definida, tant els han estat es
catimados los substancies que fan de l'adolescent un home. Remoi? El camí de 1»exili volun-
tari afeblint encara mes l'oposició. 

Quo hi ha excepeions? SÍ. Hogar-ho significarla un espcrit siatemátic do denigrar 
i no és pas ol meu cas. 

Son nombrases aquolxes excepcions? També, pero no abastamont per a oapgirar una 
situació feble en si, pero estintolada per sblids suports d'especulacions innombrables. 

Molts catalanistos que adés riscaven la integritat de la aova persona sota la foix-
uga pressió del sabré representant do l,"0rdre" cada 11 de Setombre, avui guarden la cinto-
ta barrada a l'infern do l'armiila contomplant-la amb einoció la vetlla, a casa, bo i eseol-
tant l'emissio esperancadora dsuna radio clandestina. 

Els joves parlen un castellá xampurrejat, escriucn a llurs pares des de la caser
na '"Vuestro higo", i "Cerido amigo" ais companys de barriada. Ignoren Maciá i eoneixon el 
pes i la temperatura d:un Di Stefano dol "Real". 

Resuminb: tenira d!un costat un régim passat do moda, antipátic a la gran najoria, 
doc.il ais poderosos, seycris3im f ins al despotismo envers oís desheretats. 

De l'altre, un pobló terroritzat, esgotat, sense grans il.lusions, desconfiat, 
mancat de perspectives, arraulit en el clos d'un individualisme malsá, impotent cixore. 

El dia que el poblé espanyel perdi la por i prengui consciéncia de la sova imnicn-
sa forca¿, boleara el caer© quo li fan tirar, amb tot el llast inútil quo arrassega. Per a 
arribar-hi, cal que cerqui a tot prcu do fugir de l'alllamont suicida en qué viu i, eolze 
a colzo amb oís germans d'infortuni, formar la massa puixant capac do portar a cap totes 
les empreses. 

vAlguns dirán: Tot aixb és molt fácil do dir o d'oscriure des d'un exili potser in-
gi-at pero seguranent prou confortable i, dcsprés de tot: -Per qué vosaltres, cls conscllcrs 
qvte fruin encara d'una certa llibortat d'aeció i ros, en aparonga us priva d'unir—vos, por 
que no ho feu? 

Fidel amb v± mateix i fent acfce de contrició sincer quo om posa en pau amb la mc-
va consciéncia, contcmplant ol lamentable espectacle que donem ais ulls del món cls que 
encava refusem d'admetre el "consumatÉa est" que se'ns vol imposar, dic sinplcmont: Tcnin 
rao!. 

Poro entreten:; r-nos en el joc perillos de llencar-ncs nútuament la podra no cns 
portará pas la selució dositjada. Deircem de banda oís sectaris, oís amargats, cls oportunis— 
tes. els osgarriacrles i cerquen el contacto, la companyia i l'oscalf d'aquells que encara 
guarden el caliu que no s'apaga mai i arribarcm a port. Sonso cap dubto. 

Fi de larticle "323 IL.IDSI0N3 PERDUDES11 vé de la página 12. 

ha resolt cap deis problemes fouamantals i endémics d'Espanya i els ha agreujat tots. 
— Saps el que e'z dic? Que s'ha de venir a 1:exili per rebre alenades d • optinisme, 

Allá baix tot és mes fose. 
- Allá baix es viu el problema angoixós del régim i tot está desfigurat ner la vida 

quotidiana amb les seres ccmplicacicns, les amenaces de porsecucions, la tensio policiaca, 
la orisi económica, Pero les grans realitats subsisteixen vives, gegantines, amenacadores. 
Fixa't en Catalunya: sembrada de sal, arrasada matcrialment i ospiritualment, perseguida, 
somblava que mri más s'aixocsria de la tomba on l:havia enterrada ol franquisme. I ja veus: 
la llengua catalana i? mes viva cue mai, la consciéncia nacional dosperta, la joventut in-
tcl-loctual rcclanarit la sobiraniu per a la patria, 
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Un amic meu que ha anat recentment a Catalunya i a Madrid, capital d'Es

panya, ha tornat alicaigut, desmoralitzat i decebut. 

— No hi ha res a fer. Hi ha "caudillo" fina que es morirá d'un mal de ven-
•i tre o d'una crisi cardíaca i, el que és pitjor, quan desaparegui, seguirán els 

que el sostenen perqué son els suports del sistema i aquest sistema és sostingut 
pels Estats Units. Espanya és una base americana, aixb salta a la vista, i Ken-
^nedy, com els seus predecessors, actúa coa un polític realista que només cerca 

; ' 'l*interés deis Estats Units. 

— Aleshoros, segons les teves conclusions, no hi ha a l'horitzó cap possi-
bilitat próxima o llunyana d'un restabliment democratic a Espanya i de Ilibertat 
per a Catalunya? 

- No. vaig tan enllá en el meu pessimisme. El que dic és que per ara els Es— 
' \ tats Units fan descaradament la política franquista i que si, per exemplo, es 
produís avui un aixecament revolucionari greu contra el régim i aquest es veiés 
amenacat, cosa difícil, els amerieans farien com feren els russos a Hongrias in-
tervindrien a favor de Franco per ofegar la revolta liberal al.legant segurament 
que es tracta d'una maniobra comunista. 

— I d'on trena aqüestes conclusions tan negres? 

- De converses sostingudes amb gent de Madrid i de Barcelona, de les coses 
"vistes" directament, de l'arrogáncia amb que es passegen per les capitals ibé-
riques els oficiáis americana, del nombre i de la importancia de les bases yan
quis a casa nostra, del fet que les finances espanyolea están sostingudes amb 
injeccions de dolars. I si aixb et sembla poc afegiré que l'opinió pública no 
existeix. Que els supervlvents de la democracia s'han fet vells i están desenco-
ratjata. I que els joves purs també han perdut les il.lusions, com els vells. 

.-'•Han perdut les il.lusions amb els principis de la famosa Carta de l'Atlanti-T en 
l'OMJ, en 1'UNESCO i en unes democrácies occidentals que van a remole deis Es
tats Units i que no pensen en altre- problema que en el de la tensió russo-ameri-

..: cana. '.,.'• 

- No estic d'acord. Una cosa son les il.lusions perdudes i una altra e3s 
motius d'esperanza. Una cosa 1'actitud repugnant i inqualificable de Ford Améri
ca i de l'OMJ i una altra la justicia de la nostra causa. Una cosa ola fots del 
"pnssat" i ádhuc del "present" i una altra 1!enigma de 1'esdevenidor. Les dieta-
dures no son eternos i la de Franco és vella, usada, podrida per la corrupció i 
els abusos. Recorda la puixmca "invulnerable" i arrogant de Hitler i del fci-
xiane italiá i mira com acabaren. A les "il.lusions perdudes" hi oposo les re
flexiona serenes: unes generacions noves, inédites, que no conegueren la guerra 
civil i que grácies a la radio, ais viatges, a la televisió, ais llibres, ais 
aires europeus que filtren pels Pirineus i per les costes atlantiques i medite-

• rránies senten frisances de veritat i de Ilibertat. A poc a poc s'anirá crer.nt 
• el clima que en I93I enfonsá la coreada monarquia borbónica, és fatal, inevita
ble. L'asfixia económica en qué esdebat el franquisme d'enca la creació del mer-
cat comú europeu no fará mes que precipitar la fi d'un régim desacreditat que no 
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Enseras que publiqusm la 

convocatoria deis Jocs Floráis 
d'enguany, ens plau reproduir 
a continuació el que sobre el 
particular va publicar 

r "TRIBUNA" 
en el número de Desembre de 
1961, i amb el qual estén 
raolt d'acord. 

La Redaccio 

JOCS FLORALS DE LA 
LLENGUA CATALANA 
ANY CIV DE LA 5EVA , 

RESTAURADO 
SANTIAGO de XIIE, 1952 

COMISSIO ORGANITZADORA: 
Pelai Sala i Berenguer, President. 
Cristiá Aguada i Cortea, Tresorer. 
Miquel Joseph i'Mayol, Secrstari, 
Ofelia Fernández de pruna. 
Dolors Fiera d'Aznar, 
Josep Maria Casasses i Cantó, 
Joan Jordana i Benet. 
Pere Pruna i Gascón. 

Benvolgut compatriota: 

A la col.lectivitat catalana resident a la República de Xile li correapon 
enguany crganitzar la Festa deis Jocs Floráis de la Llengua Catalana que hau-
rá de celebrar-ae en la ciutat de Santiago en el curs del mes de juny del any 
1962. 

En aquosta diada s'acompliran dinou anys -dos dosprés deis primera cele-
brats a l;cxili en 1941 a Buenos Aires- que des de Santiago es llancava el 
Cartoll invitant els poetes i prosistes de parla catalana a col.laborar a 
aquesta Festa literaria, que aviat fará un quart do seglo quo va recorrent los 
ciutat3 d* America i Europa, on l!expressió lliuro dol pensament no es vou sub
yugada, eom suecceix a la nostra Patria. D'aquesta manera, d'aci d'allá, va 
pcrllongant-se la sova existencia, mantenint-la viva com un simbol que fa vo-
Iciar la nostra ensenya, pcrpotuant la tradicional justa, renovant d'any a any, 
la trilogía Parria-Fidcs-Amor, cantada a través deis scgles pcls nostres poe
tes ala quals, pesi a ia mordassa imppsada per l'opressió, els és permés ex-
pressar~sc lüiiramesat, Els valora autbetons, que van sorgint, rebroten, com no-
us seraeníü, da la savia cultural que el temps medieval son sempre una lloanga 
a i'esperi.t cultural que es redreca amb noves formes. 

Amb aital motiu -com fa dinou anys- ens adrecem a les Institucions, orga-
nismes i persones de j£.Yla catalana i els demanem cooperar amb llur aportacio 
per a dotar cenvínientment els premis. 

Per tal de rstomar a la Convocatoria olássica, és a dir a la tradicional 
crida que dos de la seva raetauxacio. fa cent quatre anys, redacten els Mante-
nedors," cr-3 preposea accnsellar-lcs d'acord amb el desig ampliament manifestat, 
atorgar solament els consabuts Premis ordinaris: Flor Natural, Englantina d'Or, 
Viola d!Or i Argent, els extraordinaris corresponents, i establir, per a perpe
tuar la memoria deis que feren il.lustres Presidents de Catalunya, Enric Prat 
de la Riba- Francsse Macla i Lluís Companys, tres Premis en homenatge a llur 
tasca patriótica, i també el Premi "Presidencia de la Generalitat de Catalunya", 
com a símfcol de la continultat de les Institucions catalanes. 

Creiem, d:aquesta manera,, obtenir una selecció mes escollida entre Jes con-
pesievons que es presentin al Concurs i alhora poder dotar-Íes millor amb el 
producto aouonlat de les aportacions que esperem rebre. _ n s s a a ia pagine Ifr ' •. 



A fi ¿e poder fer públic amb prou de temps el Cartell pels Jocs Ploráis de la Llengua 
Catalana del 1962, agrairem us serviu trametre les donacions el mes aviat possible, al Tre-
sorer de la Comissió Organitzadora Senyor Cristiá Aguadé i Cortes, Casilla 2278, Santiago 
de Xile. 

AgraEnt-vos des d'ara la vostra col.laborado, us saludem cordialment, 

"v..; • . Pelai SALA i BERENGUER, Miquel JOSEPH i MAYOL, 

President. Secretari. 

Merced 738 - Casilla 2278 - SANTIAGO - REPÚBLICA de XILE. 

Els JOCS FLORALS Podrieír Esser Mes Uhls 
Uiem, per comencar, que no tenim cap propbsit "revoluciónala"; no volem portar cap 

trasbals ais costums establerts, i soia partidaris, en aquest cas, del manteniment d*aquella 
premis i de totes les cerimbnies que han estat llei des de llur restauració. 

Es tracta d'una Pesta consagrada a la poesia catalana i s'han de mantenir els tros pre
mis ordinaris (Flor Natural, Englantina i Viola d'Or) amb la condició que el Jurat respccti 
els tres temes i no ons faci la sorpresa d'atorgar l'Englantina, no res menys que l'Englan-
tina!, a un cant a la puput. Altra observació: no és de cap manera admiasiblo, por antirc-
glamentari, que el donador d'un premi expressi la seva voluntat a favor deis autors convi-
latans puix.que el Jurat Qualifieador decideix sobre la qualitat independentment del seu 
autor, el nom del qual, per altra part, no es pot donar a coneixer raes que en el moment 
d'obrir-so la plica, és a dir, durant la Festa. 

La cosa s'espatlla cada dia mes peí cantó dols premis extraordinaris els quals, a ho-
res d'ara, ja pugen a una cinquantena. I si bé és cert que aquesta proliferacio de premis 
produoix una major mobilització de plomes també ho és que no ajuda gran cosa a augmentar 
el prestigi del concurs. No s'ha de poder dir que "per 4 sous" hom té l'oportunitat de vcu-
rc ostampat el scu nom en uns magnifics Cartells que van arreu del món. Es tracta, en al-
guns casos, d'una propaganda personal excessivament barata. 

Molts coraentaristes s'han queixat de que temes que requoroixen un llarg tomps de pro-
paració siguin mal dotats, de manera que a penes si la quantitat atorgada cobreix les des
poses do les copies mecanografiados. Altra queixa es refóreix a que, un cop premiats, estu
dia que fora molt interessant de divulgar resten oblidats en un calaix, car no s'ha previst 
llur edició. 

La persistont escomesa franquista contra la nostra cultura ha causat veritablcs cs-
tralls en tots els estadis de la nostra intel.lectualitat. Els Jocs Floráis podrien, rcla-
tivament, remeiar-hi, orientant un xio el Cartell, tractant do relacionar diforents dona-
dors a fi que es posessin d'acord por a designar conjuntament el tema i acordar una quanti
tat substancial al guanyador. Ningíi no ignora que manquen llibres de text escolar en cáta
la. El Patronat per la Cultura Catalana Popular gaudeix de prou autoritat per a que els 
Casáis Catalans posessin a la seva disposició el conjunt econbmic dcstinat a llurs premis 
per tal que indiques el tema segons les necossitats que ell aprecia. No hi hauria d'havcr 
cap inconvcniont a que figuressin com a donants tots els que haguessin fet possible el Pre
mi o Premis de l'esmentat Patronat, 

El matéis es pot dir deis premis comarcáis. Per qué no es posen d'acord els donants 
i designen, per torn, un premi anual a una determinada comarca? Amb l'acumul.lacio deis 
actuáis premis es podrien demanar monografies, estudis socials, histories i polítics, de 
carácter regional, que tan manquen ara per los dificultats amb qué topen els estudiosos 
por a donar—se a aquest3 temes no gaire buscats pels industriáis del llibre. 

Crciem que els membres dol Consistori haurion de revisar un xic l'actual funcionamont 
deis Jocs, tant per a vetlla sobre el respecte d'alguns preceptos reglamentaris com per a 

MZ) passa a la pagina 16 



Per Manuel BERTRAND 

missatge del President 

de la GENERALÍTAT 

La nort del president interí de la República Espanyola, senyor Martínez Barrio, 
ha plante ja un delicat problema poli tic. Delicat, no pas sota el punt de vista jurídic i 
noral, sino" nés aviat perqué corren nassa hcnes cansats peí pes deis anys i pela efectes 
de las conveniencies de la diplonacia internacional -ben entes, 1'occidental, no barregen-
i, sobretot, perqué han perdut la fe en llur poblé. 

Gairebé coincident, dia per dia, anb la noticia del sobtat traspás de 1'integre 
don Diego Martínez Barrio, els catalans van rebre el Missatge del president de la Gene-
ralitat de Catalunya, docunent que és, sobretot-, ciar en un punt ben precís: la fideli-
tat a la patria catalana i la intransigencia a nantenir la Generalitat, l'brgan de ge— 
raro nascut de la transacció d1 abril del I93I, quan el president Maciá feu cl-aicxifici 
:;nés dolcrós de la neva vida". L'organ de govern que substituí la República Catalana no 
solanent figura a lrEstatut d'Autononia de Catalunya del 1932, inclbs a la Constitució 
de la República Espanyola del I93I, ans bé ha estat, és i será -nentre el poblé de Cata-, 
lunya no nodificara per referéndun a l'acabanent de 1'estat de guerra que inpera avui a 
Espanya- l'instrunent d'aplicacio de la Carta legal i noral deis catalans. I nones els 
catalans teñen dret a decidir-ho d'altra manera, anb la papereta de vot a la na. 

.Anb la caiguda de Franco i del seu régin fill d'una sedició que és una vergonya 
histórica i un crin "ignorat" per les potencies d'un non "lliure" de tot escrúpol legal, 
l!Es^at espanyol podrá continuar el franquisne sota altres nons o adoptar la forna repu
blicana, o monárquica, de tipus liberal o de govern fort con abelleix qualificar-lo ais 
reaccionaris inveterats que corren per tots els confins de la térra. Allb que no canvia-
rá ni pot canviar és la voluntat deis catalans: anb Franco i sense Franco, Catalunya és 
i será una entitat nacional que no pot pactar la suspensió i, encara nenys, la desapari-
o±S de l'organ executiu de govern que és la Generalitat. Els partidaris de suspendre-la 
o d'enterrar-la es poden preguntar si, en contrapartida, acceptarien, per guanyar-se el 
concurs deis catalans, l'anpliació de les facultats de govern escanotejades a Catalunya 
per les Constituents espanyoles del 1931. 

Perb neulit o no, l'Estatut de Catalunya és sagrat per ais catalana. Aquest res
pecte i la conveniencia patriótica i política d'aquest respecte, el president de la Gene
ralitat acaba de proclanar-los claranent i sense subterfugis. Tannateix, justa nanera de 
fer acceptar les responsabilitats politiquea de tothon: les deis catalans nacionals -que 
tan car ho paguen- i les deis adversaris espanyols del régin que deshonra, enpobreix i 
nata Espanya. 

Van anar a la conquesta de la República, previ el Pacte de Donbstia que inposa-
va solanent dues condicions: autononia de Catalunya i refoma agraria. Nones Catalunya 
fou prou forte per salvar de la nala fe de certs diputats constituents l'Estatut de la 
sê -a autononia i, un cop funciona el Parlanent Cátala, inplantar la llei catalana de Con
trastes de Conreu. Per haver torpedinat la llei de Reforna Agraria, Espanya ho paga en
cara anb la perpetuació de Franco al Poder„ I ho paga tanbé Catalunya. 

Els catalans nacionals, con poden, dones, renunciar per endavant a la nés peti-
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ta engruna de la nostra autonomia, per imperatius mes il.lusoris que reals? Qnins son a-
quests imperatius? L'oposició monárquica al régim presidit peí general Franco? Aquest mo-
nument d*inconsciencia i de ganes de capitular per capitular, oblida que el propi preten-
dent al tron ha deixat fugir voluntáriament mes d'una vegada l'oíasió d'ocupar-lo. D*ha-
ver—se presentat a la frontera extremenya o gallega, els regiments enviats per Franco ha-
urien repetit amb poqmes variants el cop de Sagunto, i el tal Joan s'hauria posat la co
rona per barret. Si Franco segueix al Poder -fora els padrina internacionals- és també 
perqué l'oposició monárquica és un fantasma i el divertit pretendent un apéndix frustrat 
del franquisme. 

Quina és, per conseqUent, la política que es preté imposar a Catalunya en cercar 
aliats monárquics? La de donar per oonsumada la del franquisme respecte Catalunya, ofe-
gada o embrutida en un provincialisme que té els seus antecedents en el Decret de Nova 
Planta? 

I son republicans, democrates, progressistes, els que, per estrategia política, 
. aconsellen la mes inadmisible de les capitulacions? Que Déu els faci bons. Per a aquesta 
mala feina cap cátala nacional no es pot prestar a fer el llit a la tradicional roacció 
espanyola, unitaria i centralista. 

Catalunya no es nega a col.laborar a l'.cbra de dotar Espanya d'un régim civil i 
progressiu, pero no pct renunciar voluntáriament ni ádhuo per forca a les conqucstes po-
lítiques i socials assolides abans de pujar Franco al Poder. 

I els que parlen aquest llenguatge son, no en dubteu, els que dirán la darrera 
paraula a l'hora d'enterrar el franquisme. Mal pesará a polítics oportunistes o dccadents, 
a polítics sense fe en llur poblé, a murris que es troben mes prop del régim imperant a 
Espanya que del pobló que diuen volcr allibarar. 

En aquest sontit, en la línia de Maciá i Conpanys, el Missatge del prcsidont de 
la Goneralitat meroix 1 * aplaudiment deis catalans nacionals. 

ELS JOCS FLORÁIS PODRIEN ESSER MES UTIIS. vé de la página ' * 

fcr el conveniont a fi que cls nostres certánens s'ajustin mes a les necessitats que in-
posen les circunstancies. Ja suposcn que cls organitza.dors de cada concurs dcucn teñir un 
bon nargo de llibortat per a fer que els Jocs assoloixin l'éxit que tots cls desitgen; 
perb ningd no se sentiria voxat si el Consistori cls fcia algunos suggéréncics. Tothon 
está d'acord en qué els Jocs necossiten uns rotocs, cortos restriccions, l'acunul.lacio 
do clifprcnts donatius sobre un sol toma i, sobrctot, fer de manera que cns donin cada- any 
quelcon de literari, politic, historie, docent, etc. per a. editar-ho i divulgar-4io conve-
nientnent. Qui sap si no fbra oportu que el propi Patronat de Cultura Catalana. Popular 
procedis a estudian les refomes necessáries i les proposés al Consistori, en el ben en
tes que a.quelles nones afectarien els Jocs exiüats. és a dir, que una vegada celebrats 
novanent a, casa nostra les coses quelarien tal con estaven. 

® 



ELS LL1BRES CATALANS; "¿ CSGLCSICL 

CONTRA LA REPÚBLICA ESPANYOLA " ^(P 

Acaba d'aparéixcr un deis llibrcs nés interessants per a coneixer i conprendre 1*ac
titud de l'Església espanyola contra la República. Es una obra densa, scriosa, docunenta-
díssima, que tot cátala demócrata hauria de llcgir. 

S'endevina que l'autor, Joan Comas,,és un clorguo cátala deis purs, deis bons, dols 
autenticamerít cristians, deis que croüen formament que la f unció de l'església deu esser 
purament espiritual, d*amor i de pau, i no la de sosteñir- militarnent cls poderosos con
tra cls/oprimits-, .-'•••• 

L'autor de: "L'Església contra la República espanyola" voldrin alliberar l'església . 
del Crist deis terribles notllos en els quals l'han táncada uns homes poc intel.ligcnts 
i sovint .poc cristians. I amb aquesta osglesia alliberáda, consagrada a la sova gran ais— 
sió evangélica de pau i d'araor, troballar per 1'alliberaoié de tots cls-hornos que sofrei- . 
xon fam i sed de justicia. 

Catalunya fou nal servida por dos "princeps" de l'església que la traíren. Els car-
denals.Gona i Pla.i Daniel, tots dos anti-catalans i fana.ti.es servidora del franquisno. 
Quina diferencia amb el'cardonal Vidal i-Barraquer, príncop auténtic, gran senyor espiri
tual, que dosaprovant 1'actitud lamentable deis seus dos compatriotes esmentets, morí dig- .. 
nanent.a l'exili. 

Calia coneixer a f ons les intrigues deis grans capitosts cclcsiástics en la prepará-
ció i en el dosoncadenament do la rebol.lió feixista contra la República i Catalunya. Ca
lia coneixer amb detall la conducta de Goma i de Pía i Daniel, inventora do la famosa 
"cruzada", i el conportanont digníssin de Vidal i Barraquer. I el llibrc de Joan Canas 
(un volum de mes de 400 paginesj cns ho explica tot. Anb una objectivitat delicadxssima, 
l'autor exposa el terrible mal que 1'osglésia-franquista ha fot al país, al poblé que so*-."' 
freix, al propi cristianismo. I amb una gran elevació espiritual assenyala di veritablc . 
camí a seguir per l'església per a salvar-sc de la catástrofe i per rchabil±tar-sc devaht 
la historia. • ' . „ . . : 

Con que imaginen el sacrifici financiar considerable que representa la publicació en 
cátala d'un llibrc d'-aquestos dimensions, no ons cstcn de reeomanar ais nostrcs compatrio
tes que vulguin adquirir-lo, adrecant-so a la Llibrcria L.E.E. 1, Boulcvard d'Arcolc, a 
Toulouse (Hte. Gnc.) on es troba en venda. 

••••••. Domerrec de Bellmunl" 

N. de la R. 

Aquost llibro també podeu adquirir-lo a la Secretaria de les Joventuts del 
Casal de Catalunya de París, 67, rué Condorcet - París (9é) Podeu tanbé fer-vos-el 
enviar per correus fent un mandat do vorsament al CCP IIo 5685-77 indicant al dors 
el non del llibrc, el prcu del qual és de JO líous Prancs (3.000 antics franes). 
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Aquesta j&jpr.tS&n revista interessa a tots cls 
joves i ais menys joves i us la recomancm vivament. 

La podeu denanar al nostro socrotari i Director 
de "Ifai no moriren" Joan 011er, .o directament a POC NOT 
67, rué Condorcet - París (gé) 
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Per 

S. OUASCH 

Figureu-vos la iaar i la nuntanya, una caseta 
^ , ^^^-"""V humil amb un jardinet. D'una tapia velna energe-
\ ^ ^ ^ ^ ixen uns xipres,.. Cel gris, gris, boirós, amb ra-
\ ^ ^ - — r ^ ,. res alarianes. En la caseta viu un poeta solitari lli-
\ -><**'""'• urat en eos i-ánima a la reminiscencia. Viu tot sol, al-

llat del non, exilat, Així se'ns presenta en "Paisatges 
íntins" el poeta Francesc Salvat. Trista solitud inmensa, angoixa perenne. Francesc 
Salvat delicadíssim, ha tingut la gentilesa de dedicar-nos aquest reoull de poesies: 
"Ais benvolguts connacionals del Casal Cátala d'Angouléne". Que consti el nostre a-
graülient. ..' .. 

Un recull de poesies que en realitat és un sol poena, una elegia nolt bella, ín-
tinanent sentida, que podria titular-se en singular "Paisatge íntin", perqué la mar, 
la nuntanya, la caseta tota plena de tristos reniniscéncies, el jardí, el cenentiri, 
tot es confon en una anyoratica pregona sense fonsy extensa sense línit, densa nés en-
llá de la saturaeió. Solitud infinita, secreta voluptat de la tristor, de la nalen-
conia que el poeta salnodia anb una nonotonia de pluja autunnal. Unitat de paisatge 
espiritual accentuada per un nonoritne obsessionant. 

La tristesa onbrívola dol poeta té un origen nolt nés pregón que l'anyor de la 
térra, d1aquesta Costa Brava que tant estina. Es un tument que nega l1aniña en pos— 
sinisno, atiat per l'enigna de la vida i la nort. Será la vida "un caní a l'inaceos-
sible"? Sorii la,nort'Hun sonni infinit"? En tot cas, és "1*espectro del gran cástig 
d'havcr nascut". Voleu nés possinisne? Estén tenptats de cridar-li ben fort que aban-
doni aquesta solitud desesperanzada, trista i lúgubre per nonentsj que es deslliuri 
d'un egocentrishé que per nonents ens apareix norbós. 

Voldríen dir-li que trenqui la nuralla que l'isola per a confortar i abrandar 
1'aniña en la contenplació de la vida perenne que brolla, renou i s'abriva entorn 
nostre; per la conpenetració anb les noves generacions que porten dalers i esperan
ces renovades en le3 quals ens sentir, perpetuar-nos. Defugir el conerg deis hones és 
anar contra la naturalesa que ens ha fet sociables per excel.lencia, és oondennar-nos, 
per voler ésser el que en realitat no peden éssei% Moltes coses voldríen.dir al poeta.*.: 
pero no seria endebades? Eli és con és, i tal con és ens lliura anb la seva poesia . .•• ,¡, 
la seva aniña turnentada. I la poesía és optina. Be fet nones ens pertoca constatar :/• 
i celebrar que les nostres lletros s:hagin eniáquit d!aquesta aportacic d'indiscuti
ble valúa que ens ve d'Anérica. Llibre editat peí* B. Costa Anic, Mexic, D<,F. 

D'un recull de poosios con les de Francesc Salvat seleccionar-no una és tasca de~-i 
licada i ben dificultosa. En reproduir "Clavell Roig:% no pretenen donar-ne el nillor 
nndcl, sinóy al nostre ontendre, el nés característic per la foma, car la poesia de 
Francesc Salvat está inprcgnada de color. Rica gana de colors en contrast anb la no
notonia del so i que tan sovintj. nassa- disliustra o dilueix el cel gris. 

•••© 



s Fróncese SALVAT, poeta: 

CLAVELL íMtá 
Clavell, flor encesa, sense ahir, sense dema, 
sense nit, sense dia, sense onbra ni claror. 
Vida de puresa total coa un cel ciar. 
Sagnant, vesses prodigament el teu perfum seleote, 

Prosoner de la planta no pots seguir 1*abolla 
que cada dia passa cantant i et diposita un oálid bes; 
ni pots fondre't amb la capriciosa boira 
que cada matí, silonciosaraent, t'acarona amb fred«r. 

La rosada et premia sompre amb perles rutilante, 
que apaguen, potser, la set de 3ang del claveller. 
I rosignat compleixes la tova esclava raissió: 
d'oncenser cscollit, que deixa perplex l'aire. 

Un dia, perb, passen uns aires frots i oallats, 
i el clavell, ferida confusa del jardí, 
llagrimeja rínxols de vermells pál.lids 
que el vent arrossega com esperances mortes, 

Sense dolor, resta a la má de l'oblit, 
i mor de mort imaginaria entre 
el repic de les campanos vegetáis 
i el plor del clavcllcr tot cndolat de verd fose. 

Méxic, D. F, 
1960 
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MP / LES ORGANITZACIONS 
INTERNACIONALS 

Per JORDI 

Tothon sap que el franquisne és el suporviyent del foixisne internacional, instal„lat 
a Espnnya pols estats feixistcs de 1'epoCa. Aixó no fou inpodinent porque 1'Espanya fcixis-
ta ingressés a l'O.Ií.U., croada per a for respectar el dret deis poblos a la llibortat i a 
la independencia, en tant que factors de pau nundial. Hi hagué qui erogué que aquost in-
grés obligaria el régin a liboralitzar-se al nonys parcialnent. Els quo tal pensaren avui 
poden estar convencuts que el franquisno está a. l'O.lí.TJ. no pas pea* a donocratitzar-sc si
no per a nillor servir els ínteressob deis scus protectors, els quals tanpoc no lian fot ~ui 
fan ros per ninorar el despotisno, 

Els protectors no son indiferents ais servéis que els presta el franquisne i. hen vis* 
con aquest va entrant ais organisnes internacionals, con és l'U.N.E.S.C.O. creada per a f :>-
nentar la cultura hunana peí reconeixenent del dret de tots els pobles a conrear la Uei^gua 
vernacle con expressió adequada de les particularitata étniques i nacionals. i vehicle á:u-
na cultura propia. La presencia d'Espanya a l3U.W.E.S.C.O. no ha nodificat l'aetitud del 
franquisne en relació anb la nostra llengua i les nostres lletres: 1'escola Catalana con
tinua prohibida; la llengua catalana foragitada de tot acte públie; el llibre cátala con
tinua debatent-se contra tota classe de restriccions, quan la censtira no li rehira 1: auto-
rització despres d'haver-li'estat.atorgada. 

Certanent pecaríen d'ingenus si-inscrivíssin a l'actiu del franquisne la restaurado 
(linitada) de la cátedra de cátala a la TJniversitat de Barcelona. El ca.ta.la no és cap cu-
riositat lingtósttLaa, ni llengua norta de pur interés filoibgic o d'93peoialitzaci5 histé
rica; en cátala s¡escriuen avui obres de valor universal, és la llenóla que parla un poblé 
de personalitat ben definida i que no.desnereix déla pobies nés civilitzats i progressius . 
I con que el franquisne no ho lia entes nai oixí el baionc de l'Espanya á 1!Ü Jí JS.S„C, 0„ 
continua tan negatiu con el priner dia. 

Es nés que probable que tot aixb deixi freds els protectors de la dictadura, nan^n-
ríen perb al nostre deure si no ho proclacéssin ais quatre vents, si no ho féssin present 
a cada, instant a les persones, i son legió, que teñen prou sensibilitat espiritual per a 
conprendre »ns. 

Perb no voldríen tanpoc pecar d.e "particularisne" linitant el problena al nosjra píol 
nacional. Entre tants altres, n'hi ha un de característiques nefcanen-; hunaní.táries" ens 
referin ais enpresonats polítics de tota Espanya. 

Ja. ens féren ressó en aqüestes pagines de l'Assenbles de 1'Europa Occidental on pee 
annistia deis presos polítics a Espanya. D'aquesta Assenbloa sortí elegida una conissió 
que ana a Espanya a presentar a les autoritats ccnpetent3 leo reso2ucionc adoptados i en-
sens a infomar-se de la situaeió real deis detinguts. La conissió no jugué cenplir la sc
va conesa ni pogué éntrevistar-so anb el ninistre de justicia o un alt funcríonari del ni-
nistori, ni visitar un sol dotingut. 

Ja no gosen ni salvar los aparenecs. La sevicia franquista contra els oonbatcnts de 
la República salta talnont a la vista, que fora inútil volerJAndissinular ais ulls del nóne 

En veritat no poden inscriure res al credit del franquisne representat en els organis
nes internacionals. L1annistia no és gairo cosa nés que un not d*efecto nágic de que es 
serveix el regin per a la scva propaganda. Els juristes de prcstigi internacional lii están 
d'aeord. 

Soria pero interpretar nalanont el nostre pensanent si de tot aixb se:n deduís dofi*¡v 
nin, Con hen conbatut el franquisno fora do_l'0.N.'O., l'hon do conbatro (i anb nés forca) 

passa a la página 22, 
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n bon amic ha vingut a veure-n i m'ha dití 

-"ITs he de donar una mala noticia. Esta a punt de sortir a llum una revista que es dirá 
"Cataluña" i on no mes es tractaran en llengua espanyola de fets, obres, homes etc. tote 
referents a la nostra Patria". 

Com es veu ben ciar, és un cop mes del franquisme contra els catalana. I quo pot 
donar~li un cert resultat entré la nostra gent, entre aquella que enoar pensa i parla ca
bala pero no vol saber d'al tres coses que del fútbol i el cine, Qie, de mes a mes, no s'in-
_':3ressá per a llegir ni esoriure en cátala. -"Es tan dificilf.. diuen. Af egim-hi encar: 
Qiii l'escriurá, qui omplira amb oís seus articles, poemes o el quo sia aquesta revista? 
Serán aquolls osoriptors catalana que ja coneixcm, acomodaticia, oportunistes, que han 
.-Dlgut, de fa anys, font el viu col.laborar en una cosa com "Destino"? 0 els qui admetcaí 
dlstinci-ons, medalíes, creus i preñen part en concursos literaria on ospanyol i per so-éa 
mi envión treballs ais Jocs Ploráis de Catalunya? Porque jo no puo creure gue siguin els 
qui enear os resignen a cscriure i publicar únicamont en cátala sotmesos a totes les cen
sures. El fet de roalitzar-ho sois on la llengua propia ja os, mal que molt petita, una 
protesta contra el régim. Do no ésser aquests quo esmonto serán els diem-no intcl.íootu-
als castcllans els qui vindran a descubrir-nos acerdant naturalmont oís seus cscrits a les 
normes oficiáis? Porqué si n'hi ha de oomprensius o d'aquolls que volen per damunt de tót 
la llibertat de pensament i d'oxpressió, no trobaran pas un lloc en les pagines de la re
vista on projeeto. 

Es possible -que alga digui: -"Sigui com sigui, sempre hauran de tractar de no-
saltros, I no on parlaran pas malamcnt". Prou. Pcrb ni ha moltes mañeros de fer mal. I no 
hi ha dubte que tractaran d'incorporar, d'apropiar-se oís nostres grans homes i los otros 
"llurs com a glories nacionals ospanyoles. Ja cns han dit que Maragall ho es sense donar-nc 
la prova ni voler recordar aquell famós "Adóu Espanya" i val a dir que aquella Espanya de 
qui s'acomiadava 1»autor del "Cant Espiritual" era per ais catalans, no diré pas bona, pe
ro sí certament menys incomprensiva, arbitraria i cruel que 1'actual. 

Jo no sé veure en aquesta publicació anunciada altra cosa que un intent mes de 
desvirtuar i anuí.lar fins fer-la desapareixer la nostra causa convertint-la en un áspele 
del folklore peninsular. El cátala sense Ilibres, sense premsa, sense poder manifestar ljiu-
veraent el seu esperit nacional en la llengua propia acabará, minat per les aportaoions de 
ponent en un patués con tants que es parlen a Franca. La sardana, la danga que simboütaa 
¿1 nostre poblé, el poblé que "avanca donant-se les mans" devindrá una mena de "bourrée" 
pintoresca o un "fandanguillo" remenat i la nostra bandera, bandera nacional mes antiga, 
noble i consagrada aban3 que la d'ells, donatiu del Borbó Caries III, servirá per B guar.» 
nir els envelats de Pesta Major on es podrá bailar com a danga nacional 1* "agarrao8 i 
castís xotis madrileny. L'afer, per a ells, es desoatalanitzar el nostre poblé, llevant-li 
indirectament el poc que 11 resta. 

Algú podrá tirar-me en cara després del que vine d'escriure que diferents vega
das he cridat contra aquella catalans que quan han ballat "La Santa Espina", cantat "Els 
Segndors" i cridat "Visoa Catalunya lliure" es creuen haver aoomplert el deure patriotic. 
Aquesta posició, que mantinc, no vol dir que jo sia enemic de los manifostacions sentimon-
t-ala quan moltes vegadas m'hán fot-lsentir 1*oagarrifnaga de queloom molt profund i n'han 
inrñtajat els ulls. Poro m* espanta i om rovolta quo oís catalans no sápiguon manifestar 
una unitat do ponsamont i d'aoció fora de cortes expansiona col.lectivos. L'amor ideal es 

<2> 



quclcon de noble i sublim perb inoperant en absolut. Sonso l'amor material, el que fa els 
filis, la vida es deturaria i sense ella no hi ha homes, ni nació, ni res. 

Senbla que n'allunyi del tema del present articlo, quan no és així. Es únicament 
que partint d'un punt ooncret senpre vaig a parar al mateix concepto: La manca d'unitat 
del pensanent i do l'acció. I tornant a 1'esmontada revista "Catalunya" trobo que els fran-
quistes haurien estat nos d'acord amb la consciencia llur -la que tinguin— si prepnressin 
una publicació en cátala per a la propaganda do la seva política, de la seva doctrina i 
deis scus éxits. (í) Podrion parlar-nos do "la hispanidad" del "imperio hacia Dios" de l1-
"Espafia una, grande y libro" i de... records a la familia. Hauria estat reconfortant sa
ber l'éxit que haurien tingut a Catalunya, Sois els elemonts oficiáis con policios i fun-
cionaris l'haurien adquirit i cncar per forca. I s'hi havia catalans capacos do comprar-la, 
no hauria estat debades perqué sabríon qui oren i quants els caragirats, per a no dir qucl
con mes dur. 

¥n altre-perill, de menor importancia certanent, vull comentar també. He llogit 
en publioacions que estimo nolt i en articles que signen amics que si bé alguns no conce 
personalment, amb tots ells sentó un fort lligam d'andstat i compenetrado ideológica, on-
taular-se una polémica ben documentada sobre els conceptos de nació, nacionalitat, nacio
nalismo i ,rnca. Jo els denanaré a tots que en pordonin peí que vaig a dir: Cree la discus-
sió de tots- aquests termes no solamont inútil, sino també inoportuna. En canvi estic com-
plctament d'acord amb el que diu S, Guasch en el darrer número do "Mai no noriren" insis-
tint sobre la nocessitat de l'acció inmediata per l'alliberament do Catalunya, tot conen-
tant el sincer i just artiele de Lluís Montagut. Un i altro teñen tota la rao. Inútil i 
contraproduent mirar de cara al passat, esmentar tcorios histbriquos, etnolbgiqucs, rctreu-
ro la filologia si ais autors els sembla pertinent, quan os gairebé segur que la discussió 
no acabará en un acord i cas de que aquest es roalitzi no servirá por avancar un sol pas 
en el camí de la llibcrtat nacional. I sortosrxient que no han sortit a discussió conceptos 
ranpoinos com regionalismo o autonomía. 

Hi ha un fot, un fet dolorós i terrible i és quo Catalunya com a tal, no existeix 
i nosaltros volcm que cxistoixi. No vol dir quo sigui morta, perb és com aquclls condemnats 
mcdícvals quo tancaven por tota la vida on un "in pace" deixant-hi un petit forat perqué 
rospiressin i per a llencar-los-hi el pa scc i la mica d'aigua que els ajudés a morir nés 
lcntamcnt. La tasca, avui, dols catalans, do tots els vcritablcs catalans, és la d'allibe-
rar-la, de tomar-la a la vida perqué ella disposi i narqui el seu destí. El primor, l*ú-
nic deure nostre és aquest. El deis jovos que entren a la. lluita plens d'entusiasmc, el 
deis hornos madurs quo sentón cncar l'imporatiu del deuro, el deis vclls quo no volclricn 
anar-se'n sense que l'csporanca fos la rcalitat. No perdem el tenps, no caigucm en el pe
rill do los discussions bizantinos. Rccordcm alio tan gastat do la disputa sobre el sexc 
deis ángcls. So mc'n fun del sexe. L'afcr és que hi hagi ángols. 
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ara quo és dins l'O.N.U. Que els íntel.lectuals domberates convenein a tota la íntcl.lec__ 
tualitat democrática arreu del non; que les forces politiques i sindicáis de l'cxili prc-
ssionin les forces polítiques i sindicáis del món por a desenmascarar el régim franquista 
pertot on aquest ocupa un setial que nones li han pogut donar "hábils" naniobres d'cquili-
bri polític internacional. 

Sense ocupar-nos de partidismos perfectament estérils, si enpronguéssin amb decisió 
aquesta táctica nctamont patriótica, donaríom passos gegantins. 
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a l'amic DOMENEC de BELLMUNT • 
» __j _ _ _ _ _ _ _ _ _ m - _ _ ^ _ _ _ ^ _ 

•' c vist amb un considerable retard el número de "Max no morirein" en el qual parleu 
del que vos en diou "Els Jocs Ploráis de la Por". Sé quo hcu insistit dcsprés en el mateix 
concepte i en les acusacions qué hi adreoeu contra els organitzadors deis Jocs celebrats 
el dia 10 de Setembre passat a l'Alguer i que revistes d»América han publicat escrits vos-
tres i se n'han fet ressó. També he vist amb sentiment com l'amic Ambrosi Carrion, segura-
ment per haver llegit les vostres acusacions, ha publicat també un arricie en el qual es 
plany de les suposades covardies i traícions deis qui varom intervenir en 1'esmentada fes
ta de l'Alguer, 

Suposo que la dircooió de "Max no morirem" era permotra de fer constar, puix quo el mcu 
modost nom s'ha vist involuorat en aqüestes acusacions, com a Secretari que vaig ésser del 
Consistori deis Jocs, unes quantcs repliques, Vexactitud de les quals podran confirmar 
TOTES les persones que van intervenir en els Jocs Floráis do l'Alguer -vull dir els anics 
algucresos, que en foren els organitzadors i els catalans que, d'arrou del món, van acudir 
a assxstir-hi, i entre els quals hi havia persones tan poc suspectes, suposo, de fcblcsa 
en els sontiments nacionals com els dolegats del Conscll Racional Cátala, de Méxic i Lon
dres i els representants de les Comunitats Catalanes do Venezuela, Argentina i Xilo. 

1° I\T0 ES CERT quo la bandera ospanyola figures, on sanefa horitzontal ni do cap 
mena, a l'cscenari del teatro on es celebraron els Jocs, com no figura per res en tota 
la ciutat de l'Alguer, 

2o UO ES CERT quo jo rebés cap de les coraposxcxons quo optaven ais premis dols 
Jocs, puix que, sogons especificava el Cartell, aquestos foren trameses al Secretari 
de la Comissió Organitzadora, a l'Alguer mateix i que aquest les va cursar després, 
SEUSE LES PLIQJES, i sense cap indicació de procedencia, ais membres del Consistori. 
Ifi jo ni cap deis meus companys no vam saber, fins a nolts dies després del veredicte, 
el nom deis guanyadors ni deis concursants -ílevat, és cas, deis qui, con ara V03 i no 

sé si ningu mes, em pensó que no, van trametre llur treball amb la signatura ben ostensible, 

3o UO ES CERT que les obres premiades responguessin al criteri de prudencia que 
vos suposeu -vos no les heu llegides i jo sí- ni que el fet d'estar a l'exili inspiri 
ais escriptors. Ben al contrari. 

4° UO ES CERT que en la nostra acceptació del carree de Mantenedora nosaltres po-
séssxm cap condicio ni que esgrimíssin els riscos que vos tan delicadanent detalleu. 
Aquests riscos no els correu vos, és ciar, i aixb us permet de parlar-ne amb tanta 
alegría. Per a vos, elssenyors Soldevila, Triadú, Fuster, Llonpart i jo mateix, no 
son "catalans dignes d'aquest nom", i hem caigut en "una baixesa repugnant, una traí
d o a Catalunya i a l'idoal de llibertat que ha de presidir els Jocs Ploráis Catalans". 
En senbla que la nostra obra i la nostra conducta en aquests anys ens poden pernetre 
de considerar con a calumniosos, per no dir estúpides, aqüestes acusacions, i lamento 
nolt quo la passió personal -oís notius de la qual ignoro- us les hagi pogut dictar. 

Barcelona, Marg 1952. 

CUJ Rafael Tasis. 



>Ot '^rvjie i j_^y~R;£". 

Araio meu! Que vol dir eixa má tota fluixa 
Si fem junts el camí? per que mires el cel 
Si és tot just al revolt que floreix la naduixa? 
Si és al cor del gerná que floreix nostre estel? 

A l'estany congelat, tota vida és damnada, 
31 bassal oorronput no et fará l'ull gons ciar. 
No t'abenris al pou deis records, l'aigua és fada. 
L'argent-viu deis torrents ens dura fins al mar. 

On la ñau és brossol i corsor d'eribranzida 
Que dura nostre anhel nés onllá d'aquoix clos 
On el gran pren arrelj on 1'oliva és neulida; 
On l'espai és esclau d'osbarzers feridós 

Sense tu soc l'ocell cixalat que es rebolca; 
Scnse nitu serás el vaixell condennat. 
Un a un, fatalnent, la riuada que ens bolea 
Negará dintre el gorg tot l'nfany del nou nat. 

I per tant, auic neu, si la nostra encaixada 
Arribes a semblar de l'onpclt el lligan, 
Cap nal vent és prou fort per parar la. bursada 
Del planeó que, dená, fern suport d'un bell ran, 

En fará per tots dos i per l'altre que espera 
TJn bell sínbol de seny, de victoria i do pau. 
Nostres nans s'alearan per danunt la frontera. 
Tot un poblé el prendrá i deixara d'ésser esolau 

Uuís MONTAOUT 
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