
HOMENATGE AL PRESIDENT LLUIS COMPANYS 

La revista Ressorgmient, de Buenos Aires, va dedicar tot el número de novembre 
del 1940 a retre homenatge al President de la Generalitat Lluís Companys, que 
acabava d'ésser afusellat al castell de Montjuic després d'un simulacre de judici 
militar. Avui, a cinquanta anys d'aquell crim polític, fem una reedició facsímil 
de la revista sencera per tal de renovar Phomenatge al patriota i al mártir. El seu 
sacrifici, pero, no seria debades. Altrament, fou fecund des de l'instant precís 
que la sang li brollava del pit i regava generosament la térra catalana. L'estult 
que volia cegament anihilar Catalunya en la persona que la representava s'errava. 
No feia altra cosa que reconéixer-ne l'existéncia i la vitalitat, d'excitar-ne les 
defenses atenallades. En aquell instant precís recomencava el recobrament que 
ja no tindrá aturador fins a la reeixida lluminosa. Emmudits a 1'Interior, els crits 
de protesta, els cants de dol i d'homenatge i les condignes veus d'afirmació 
nacional s'aixecaren a l'ample i hospitalari refugi de l'Exili. Com ho féu exem-
plarment Ressorgiment. 
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ROSORG1MENT 
A N Y X X V B I E K O S A I R E S , N O V E M B R E 1 9 - 5 0 N Í M . C C L X L I I 

Q L/A3SÍ les primeres clarianes 
octubre darrer es percebien 

de l'alba del dia 15 d' 
a penes damunt la for-

talesa de Montiuic i el sol. sorgint d'entre la mar en calma, 
comencava a fondre la boira deis cims, s'acomplia dintre el 
castell sinistre un assassiv.at monstruos, un crim horrend que 
les consciéncies honrades ja han cuitat a assenyalar com una 
de les iniquitats mes grans de la historia: Vexecució de 
Lluís Companys, President de la Generalitat de Catalunya. 

7v[o podent privar a la nostra patria de la Ilum del sol 
i de Vale de l'aire vital, els botxins de Catalunya s'acarnis-
saren aquel! dia amb un home malalt i vencut pero aue cons' 
titúia el símbol de la térra catalana, no bas per la seva per-
sona mortal sino per la jerarquia de la seva investidura que, 
malgrat tot. encara els catálans nacionals consideraven i es-
timaven com esperanca d'un ressorgiment proper que tots 
sentim. en el cor. Pero si bé el eos de Lluís Companys s'es-
tremia en esbasmes agónics sota Y argolla infamant que apre-
tava el botxí, Yesperit del patrici sen desprenia i anava a 
unirle amb el sol matinal i amb l'aire d'aquell dia ciar per 
a iHuminar i vivificar les animes i la térra esplendorosa de 
la Catalunya- inmortal. 

El món civilitzat s'ha commós tot amb l'execució de 
Lluís Companys, per les circumstáncies en qué s'ha produit 
i la perversitat i despreci deis mes cars sentiments que han 
demostrat els seus executors. 

En caure Catalunya, sense defensa —ella que ho havia 
donat tot per la República.'— Companys, va cercar refugi a 
Franca i es radica a París. La irrupció deis nazis i la conse-
güent capitulado francesa el sobtaren allí i no pogué sortir-

ne. Aleshores comenqá la caga de I'home per part de les 
bienes franquistes, i la Gestapo es cuida d'engrapar Companys 
i ¡liurar-lo a la ferocitat deis que avui dominen Espanya.' 

Pero alió que indigna mes, alió que revolta mes, no és 
soiament el /et repugnant de lliurar un bolític que s'havia 
acollit al dret d'asil que li brinda un país lliure i amic, sino 
Tevident monstruositat que constitueix el fet de jutjar i con-
demnat, dues vegades un home peí mateix "delicte". Per
qué Lluís Comfcanys ja havia estat sentenciat per la justi
cia franquista. I per responsabilitats bolítiques tal com l'ha 
jutjat suara. de nou. La primera condemna fou d'estranya-
rnent perpetu, pérdua de la ciutadania esbanyola i confisca
da de héns. D'ací que la parodia de procés sumaríssim que 
hom diu que li han fet suara no és sino Yintent d'enganyar 
el món volent-li fer veure que shan seguit les normes legáis 
deis páisos civilitzats. Pero el món ja estava- assabentat de 
tot i ha convingut que l'execució de Companys ha estat un 
vil assassinat comes fredament per uns homes que teñen una 
respemsabilitat de govern, els quals, per venjar-se d'un home 
i d'un pob'e que foren ¡leíais amb si mateixos i amb les 
institucions deis país que ells van trair, shan mofat de la 
justicia, han fet cas omís de la iegalitat i han despreciat eh 
drets i els sentiments que regulen i ennobelixen la vida 
humana. 

Lluís Companys ja no és d'aquest món. Ha pagat amb 
la vida el seu amor a la llibertat deis homes i del pobles; hn 
pagat amb le- vida el seu amor a Catalunya. Franco i e.. 
monstres que l'companyen han somrigut satisfets d'haver-í.s; 
pogut venjar i demostrar llur odi en la persona d'un heme 
que representava una patria que demana llibertat i justícú.'; 
una patria que per la llibertat sap sofrir; han pretés ultimar 
en el eos' Ilatzerat de Companys, el eos i Yesperit ubérrims 
de Catalunya. La intenció ha estat aquesta, és indubtable. 

La' realita*. pero, será una altra. Franco, en matar Com
panys, no sha adonat de dues coses. La primera, qué es 
faria malveure del món civilitzat. La segona, que donava un 
nou mártir a Catalunya, un mártir la sang del qual no ha 
estat vessada endebades, com ho palesa ja la reacció que la 
seva mort ha produit en tots els catalans, adhuc en aquells 
QUÍ no eren gaire afectes a les idees i a Yobra de govern del 
segon President de ¡a Generalitat restaurada. 

f es el aue havem dit abans: davant el fet monstruos, 
denuncia! i execrat peí món enter, els cataJans sentim en-
robustida la nostra fe i acrescuda h. nostra voluntat de Iluita 
per ¡'ideal redemptor. És la' natural reacció de les animes, 
que ens diu que el sacrifici de Companys,. avui, com el de 
Carrasco, ahir. com el de Rahola, i el de Latorre i tants 
d'altres batriotes que han caigut sota el blom homicida de 
la "justicia" de Franco, no serán sacrificis esterils. que la 
térra nostra. subjugada £ tot, ja w'n sent tota commosa, i 
en el cor deis seus filis que son a cents de m.ilers a Yexili, 
una nova esperanca hi floreix: lesperanga d'un demá ven
turos que ens redimirá la patria i en baiidejará per a sem-
pre les animes vils aue malden aferrissadament, inútilment, 
per fer-la desaparéixer. Inútilment díem, berqué la voluntat 
deis catalans a subsistir i a ésser lliures, és molt mes forta 
que totes les armes verinoses de Yenemic i Yodi d'aquestes 
feres que ens han mort Lluís Companys, el nerstre Presi
dent, avui en l'absencia mes President encara, perqué el seu 
martiri ha produit el miracle d'unir els cors catalans i fer
ias vibrar a Yuníscn en amor i en veheméncies de triomf per 
Catalunya. 
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M u í s Companys 

E l d a r r e r 
En fait de souvenirs natlonaux, le» 

deulla valent mteux que les trlom-
phes, car lia Impoaent lea devolra, ils 
commandent l'effort en commun. 

Renán. 

OM que sé que a les sis he de 
morir, voldria esprémer el meu 

pensament i fer-li destillar les mes re-
cóndites esséncies. Em reca endur-me'n 
a la fossa el diamant fuminos que di-
positaren en mi les sais cristallines de 
les generacions millenáries i que a vega-
des treia espumes sorprenents i arborava 
la meva imaginació amb una resplendor 
d'idees que a mi mateix em corprenien 
i que la paraula desgranava en torren-
tada impetuosa. 

Voldria d^ixar a Catalunya co que 
no és meu, el que em dona la térra i la 
rac^, el que jo servava transitóriament per 
a fer-ho brillar ais ulls de les multituds 
en les hores greus i decisives. Voldria 
que els catalans que darrera d'aqucsts 
murs suporten una agonia mes llarga i 
desolada que la meva poguessin saber 
que no es perd amb mi el tresor d una 
consciéncia clara i d'una conducta rec
ta, i que, si mil vides tingues, mil vides 
oferiria a Tid*al invencible de la lliber-
tat humana i a les liéis inalienables de 
l'esperit. 

Mes no puc trametrc el meu missat-
ge. Estic ben sol i vern. No sé res, no 
sé el que passa en aque 1 món trasbalsat 
que vaig deixar enrera, ja deu fer cent 
dies. No sé si en la ciutat atordida que 
dorm ajs peus de la muntanya trágicv 
hi ha una sola ánima que vetlli per mi 
en aquesta hora incerta en la qual iot 
está en suspens menys la busca del rellot-
ge que es rima amb les pukacions del 
meu cor i amb les onades de sang que 
s'afanyen a regar els meus membres 'a-
cos i exhaurita amb efusons postremes. 

Sé que está a punt de sortir el sol so
bre la ratlla llunyana de la mar encan
tada. Sé que aviat es deixondiran les 
masies i s'obrira:'. les portes, i els anyells 
enfredorits helaran bo i cercant la ma-
mella materna, i c's arbres de les ribe-
res deixaran carne la primera tanda de 
fulles marcides amb tremolors intermi-
tents. I els ocells s'escamparan pels soles 
humids que han arrencat les arades 
lluentes, i ni tan sois piularan. I e's rius 
correrán muntanya' avall i les aigües deis 
cims voldran romandre en les recolza-
des per tal de nt> perdre's en la mar in
finita. 

S'arrapen a la vida com el gram esber-
lava les parets de tapia de les nostres ca
ses del Térros. Encara deuen penjar 

s o I i I o q u i 
aquells cerrells musties de les meves jor-
nades infantívoles. En aquesta hora e's 
festeja foratjol de lVba. Els bailets sal
ten del Hit i cuiten a íer-se una torrada. 
Les meces obren els finestrals i la llum 
s'esbandirá peí trespol de fusta i e!s mo
bles de Fantigor. La meva mare ho feia 
així, com les xiquetes d'ara, i no pen-
sava que el seu fill moriría agarrotat 
com un lladre! 

No. Els nois i les noies no somnuran 
aquest matí, ni es tiraran amoretes. Les 

noies aniran a la font, i l'aigua que raja 
els adormirá la pensa. Els homes, amb 
feina a coll, aniran cap a la feixa, i el 
hestiar es inourá pausadamcnt i ells no 
tindran es-.na de renegar ni csperonar-lo. 
No. Ningú no sap que em moro, pero 
cstic segur que Taire del matí els dirá 
quelcom a tota aquesta gent silenciosa i 
endolada, i el meu darrer sospir deixará 
colltortes les herbes de les margenades. 

No, no! No passará res. Els meus 
amics... ¿On con els meus amics? Si 
en tenia tants! Ja sé que no poden ve
nir, que no em poden ajudar, que tots 
pateixen! Pero, ¿qué fan; ¿Ho saben que 
jo m'estic acabant, que fnome que pre
sidia Catalunya ja no es despertará mai 
mes? ¿No sentirán tots damunt les es-
patlles una mica mes de pes? Sí que ho 
sentirán. Els recordó, els veig, milers i 
milers, amb els u!ls fits a mi, amb Talé 
suspés, mentre jo parlo, quiets, embadv 
lits, sentint com els creíx el cor i com 
el seny es regala en la visió de la veri-
tat copsada. ¡Amics, bons amics, que 

m'escoltáveu i em seguíeu! ¿On sou? 
¿On sou? Ja ho sé que és com un pesom-
bre, com un somni, que voleu i no po-
deu, que teniu les carnes segades i una 
rampa que us oprimeix. Pero aviat us 
passareu la má peí front, saesejareu els 
bracos entumids, us fregareu els ulls i 
veureu la llum de l'alba que us porta un 
nou místeri. ¿Qué será? Les velles vol
dran persignar-se i els infants correrán 
espaordita a arredocar-se entre les ca
rnes de llurs pares. També jo tinc filis, 
grans i petits, que no poden ajudar-me, 
que no els podré ajudar i que tampoc 
no saben que em moro . . . 

Em reca no veure Barcelona, mal fos 
per un instant. ¡Pero si la veig, la veig 
ben clarament! Tot aquest sembrat de 
cases atapeides que s'enfilen muntanya 
amunt i s'escorren per les valls properes 
i s'empenyen fíns arran mateix del mar... 
Ho veig tot, tot! El Valles, tan ampie, 
el Montseny a la d.reta, i Sant Lloren? i 
Montserrat a l'esquerra. . . Si tot Cata
lunya és a dins meu! ¿Qui sap si també 
es morirá? ¿Qui sap si es pot morir? 
¡No, no! Aixó no pot ésser. Morir-se 
Catalunya, és impossible. Perqué. . . ja 
ho veig! Tots, quan moren, fan com jo. 
Encara que morin al Hit, encara que 
morin ben acompanyats deis seus, o en
cara que morin lluny, a l'altra banda 
de la mar, a tots els passa el mateix. 
Senten una cosa inefable, dolca, benigna, 
suau. Senten que comenca el repos. I 
aleshores, és la mare que somriu, és la 
falda tébia de Catalunya, és la llum, el 
paisatge, els perfums, les remors. fes-
guard deis germans, la manyaga deis 
seus dits, el que us acotxa, el que us 
clou e's ulls, el que us adorm en una 
llangor delitosa. . . 

¡Catalunya, Catalunya! No te"n vagis. 
No tinc a ningú, pero et tinc a tu. 
Resta en mi. ¡Sempre, sempre! Jo m'es-
tiraré, rígid, ben pía, en el teu Hit. I la 
teva térra em cobrirá, i m'apitjará, i em 
guardará gelosa. I jo et tindré eterna-
ment, en la joia i en el dol de tots els 
teus filis, en la vida futura de l'univers 
renovat amb les llágrimes i la sang de 
tots, i també amb la meva. La meva, 
que s'ho val! El botxí no la canviaria 
per cap altra. Tot perqué tu ets en mi, 
perqué et porto com una auréola santa 
sobre el meu front lluminós. Perqué sóc 
el cátala que representa la Catalunya 
lliure! Eli es pensa que ha guanyat, i 
que tot s'acaba amb mi. No será així. 
¿Oí que no será així? 

Et sentó, Catalunya! Sí, sí. Ja t'en-
tenc. Quan veurás que m'estrenyen la 
nuca, quan sentirás que m'ennuego, en 
eomptes d'anar-te'n cap enfora, en comp-
tes d'exhalar-te i fugir de mi, te n'ani-
rás cap endins, t'estotjarás en el meu 
cor, i em farás companyia en la nit eter
na que comenca ara, ara, a trenc d'al-
b a . . . 

M. Serra i Moret 
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Dades biografiques de Huís Companys i Jover 
LUIS Companys i Jover, assassinat 

suara a Barcelona per la tiranía 
de Franco, va néixer a Térros, poblet 
de les comarques Ueidatanes, l'any 1883.. 

Fill de propietaris rurals, els seus pa
res pogueren donar-li carrera i es rebé 
d'advocat a la Universitat de Barcelona. 

Mentre estudiava ja va distingir-se 
per les seves campanyes a favor deis 
ideáis de llibertat i d'emancipació so-
cial. En conferencies, mítings i per mit-
já de la premsa lluitá entusiastament 
per a aquests postulats, Uuites que ha-
vien d'ocasionar-li, ben aviat, disgustos. 
Sofrí persecució per les seves idees re-
publicanes i socials. L'any 1917 va és-
ser detingut i enviat a la fortalesa de 
La Mola (Maó) per defensar els obrers 
que eren £crseguits. 

Durant la Dictadura de Primo de Ri
vera, Companys va desenrot'.lar gran 
activitat revolucionaria. Conspira amb 
Maciá contra el régim monárquic i fou 
ell qui el dia 14 d'abril del 1931 pro
clama a Barcelona, cinc hores abans que 
ho fes Madrid, la República. Ell perso-
nalment va presentar-se amb uns amics 
a la Casa Consistorial i va hissar-hi la 
bandera republicana. Simultániament, 
Maciá, des deis balcons del Palau de la 
Generalitat, proclamava la República 
Catalana com a part integrant d'una 
Federado de Repúbliques Ibériques. 

En celebrar-se el pacte entre el go-
vern espanyol i el cátala, Companys va 
ésser nomenat Governador de Barcelo
na. Mes tard se'l féu ministre de la 
República en el gabinet presidit per 
Azaña. "Pero el goig suprem de la me-
va vida —va dir en prendre'n possessió— 
és aquest que m'acaba d'atorgar el go-
vern de la meva patria en elegir-me per 
a presidir el Parlament de Catalunya. 
Aquesta ha d'ésser la millor herencia 
que jo pugui deixar ais meus filis". 

En morir Maciá, Lluís Companys fou 
proclamat peí Parlament cátala president 
de la Generalitat, carree que ha ostentat 
dignament fihs a la seva mort. 

Quan les forces reaccionáries espanyo-
les assaltaren el poder i conspiraven con
tra la República, Companys s'hi encara 
resoltament i va proclamar l'Estat Cá
tala de la República Federal. Fou el dia 
6 d'octubre de 1934. Fracassat el movi-
ment, Companys se'n féu responsable 
únic davant del Tribunal i fou condem-
nat a cadena perpetua junt amb els seus 
companys de govern. El triomf del 
Front Popular en 1936 li obrí les por
tes del presidí i fou rebut en triomf a 
Barcelona. El dia 19 de juliol com a Pre
sident de la Generalitat i representant 
suprem de la República a Catalunya 

féu front a la insurrecció deis militars 
feixistes i, amb l'ajut del poblé i d'unes 
peques forces lleials, els va vencer en 

Caricatura de Companys, per Demesón 

tot Catalunya. Les mateixes forces triom-
fants es possessionaren de bona part d' 
Aragó i establiren siti a Osea, Saragos-
sa i Terol. 

"TIT osep Andreu i Abeíló ens envía, de 
Qjf México estant, una copia del mis-
satge que Lluís Companys, en una de 
les seves darres ¡íetres, ¡i encarregava de 
fer arribar a tots els catalans residents a 

Després el govern de la República, 
per raons de guerra i també polítiques, 
es traslladá a Barcelona i assumí la d¿-
recció general de la defensa. La Gene
ralitat es veié obligada a posar tot el 
poder a mans de Negrín, i Companys, 
en lloc secundan, complí, no obstant, 
durant tota la guerra amb el seu deure. 

Caiguda la República i, amb ella, Ca
talunya, Companys es refugia a Franca 
don la Gestapo alemanya le n'ha tret 
per a lliurar-lo a la sádica ferotgia de 
Franco, qui l'ha executat passant per da-
munt de Ueis i principis i contra tot dret 
i justicia. 

Durant el seu exili i utilitzant els 
escassos recursos de qué disposava. Lluís 
Companys féu tot el que pogué a fi d'a-
judar els seus germans exiliats; crea 
un servei d'Assisténcia ais refugiáis ca
talans i funda la ¿nstitució "Ramón 
Llull" per tal que la cultura catalana 
pogués continuar, a l'estranger, la seva 
obra amb l'ajut de les mes altes figures de 
la nostra intellectualitat. La publicació 
de la "Revista de Catalunya", en la 
seva quarta época, i del periódic "El 
Poblé Cátala" completaven l'obra, emi-
nentment científica, de la Fundació "Ra
món Llull". 

América. T^osaltres el rebem com si es 
tractés d'un testament poiític de I'home, 
del President de Catalunya, del mártir 
que ha mort no pas per res mes que per 
ésser cátala i President de Catalunya. 
Diu així: 

ALS CATALANS D'AMERICA, I PER CONDUCTE DEL DIPUTAT AL 
PARLAMENT CÁTALA I PRESIDENT DEL TRIBUNAL DE CASSACIO, 
JOSEP ANDREU, —EN AQÜESTES HORES INCERTES I ENORMES, AMB 
EL RECORD PUNYENT I INESBORRABLE DE LA TRAGEDIA DE CA
TALUNYA I DEL SEU PRESENT— ELS TRANSMETO LA" MEVA EMO
CIONADA SALUTACIO I L'ESPERANgA I LA FE EN EL RECOBRA-
MENT DE LES LLIBERTATS DE LA PATRIA. TOTS ELS CATALANS 
HAN D'ESSER UNS, SENSE DIFERENCIES, PER A TREBALLAR UNITS 
EN UN SENTIMENT PATRIOTIC. CATALUNYA SOTMESA, EL SEU 
IDIOMA SENSE TERRITOR1, ELS SEUS VALORS CULTURALS PERSE-
GUITS O A LEXILI . . . DAVANT D'AIXO, TOTS UNS I AMB UNA SO
LA OBSESSIO, AMB UNA SOLA VOLUNTAT T E N A £ I CONTINUA
DA, QUE TE UN NOM: CATALUNYA. PER DAMUNT DE LES INCER-
TITUDS I DE LA TRAGEDIA ACTUAL EL SEU ESPERIT ES MANTIN-
DRA. I ELS SEUS IDEALS DE PAU, D'ORDRE, DE TOLERANCIA, DE 
CIVILITZACIO I DE TREBALL, ACABARAN PER ASSOLIR EL TRIOMF 
EN ELS GREUS TRASTORNS I PERILLS QUE AVUI AFLIGEIXEN A LA 
HUMANITAT. A TOTS VOSALTRES, CATALANS, LA MEVA SALUTA
CIO. — LLUÍS COMPA^TS. 

I/ últim missdtae del President 
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En el reforn í parfenca del Presi.denf de Cafalunya 
Lluís Companys i Jover 

Tant de temps que ens deixares,- i sabíem 
que en tu restava el pany de l'Ómbra 

[santa! 
De l'Ombra de la patria captiva: 
de l'Ombra dolorida de la patria! 
Tu la-répresentaves; no volíem 
que s'allunyés de tu la seva estampa! 
Quan t'hi han tornat, la térra estava 

[erta; 
les sarments de las vinyes no lleva ven; 
se nTiavien d'anar les orenetes, 
i eren, pertot, les flors, ja desfull tdes. 
Soná el teu nom pels cels i els móns: 

[per dir-se'ns 
que violentament se t'allunyava! 
Ara, quan sura un nom, senyal ens dona 
cert, de paor i de malastruganca. 
I és tot arreu; apar que el món 

[s'esfondri. 
Apar que cruixi el món en ses 

[entranyes! 
Pero, Germá: la térra t'acollia, 
si dolorosa, proíundament mare. 
Calgué el martiri, per a qué et colguessin 
dins la patria trista i enyorada. 
Concreció de les voluntats totes. 

ER donar una idea de la fidelitat 
a una posició política filia del 

sentiment democrátic, podríem publicar 
integres els discursos pronunciáis peí 
President de la Generalitat durant el 
trágic període de la guerra civil. Publi-
quem — ara — alguns parágrafs d'a-
quests discursos i, en fer-ho, fem cons
tar l'interés de les dates en qué foren 
pronunciáis. 

Cal situar-se, per a capir l'abast d"a-
questes declaracions, en els moments en 
qué foren fetes: Els Governs de la Re
pública i de la Generalitat, submerg^ts 
per l'explosió vindicativa produida per 
la traidó militar del cop d'Estat, no 
disposaven —de fet— de cap ressort 
de poder. Per vencer els obstacles no es 
disposava d'altre element que el pes i 
el prestigi de la veu presidencial. 

Fou en aquells moments que Lluís 
Companys pronuncia unes paraules que, 
soles, davant l'allau desfermat de les 
passions collectives, volien contribuir a 
l'apaivagament i a la lenta reorganitza-
c:ó de les institucions i de les jerarquies. 

. . . En aquests moments, com en to
tes les circumstancies extraordinaries, 
darrera de's triomfadors hi ha els corbs 
que segueixen l'exércit de la victoria i 

tu havies de morir dins de la patria! 
T'hi sentirem els allunyats, per sempre, 
i els qui a la patria son, per a 

[estimar-t'hi. 
Qui et volia allunyar, ais cors et duia. 
Volgueren de la historia arrancar-te. 
I la Historia et senyala amb llum 

[perenne. 
I t'inscriu en la pagina deis mártirs. 
Ai, jo que m'he espantat quan et nomien, 
tornat de nou en térra catalana: 
germana teva en la dolor sentint-me, 
la cristiana mort jo t'envejava! 
Quin triomf, en la teva mort, floria: 
les virtuts de la térra, en tu agencades! 
Ai, Germá, fer Huir el dol sabies; 
grana ves a la llum de la pregaría! 
Tot és teu: la patria ben teva; 
li has girat la clau de l'esperanca. 
Per tu totes les gents tornen 

[coneixé'ns; 
la nostra l!ei en tu s'és destriad.a. 
Germá, que és gloriosa la mort teva, 
vibrant de fe divina i de fe humana; 
si els ulls elotes dins les presons hórrides, 
allá, en el ce!s serens, et desvetllaves! 

els esnerits malalts que s'escapen del 
control necessari a la táctica que la di-
recció imposa i l'eficácia i seguretat 
que l'objectiu demana. Ais primers se'ls 
ha d'exterminar, ais segons seis ha de 
controlar i reduir. Ho demanen alhora 
1 honor i l'eficácia de! moviment. 

(AÍIOCUCÍÓ per Radio al poblé, pro
nunciada el 20 de juliol del 1936). 

. . .Hem de destrocar i apartar, com 
a herba inútil i dolenta, els qui per de
sorientado o per activitats desordenades 
i iniciatives personáis pertorben la disci
plina combativa i creadora que el mo-
ment necessita. S'ha d acabar amb ven-
jances i actes que deshonren el país. I 
s'hi ha d'acabar fulminantment. 

(Dec'.aracions. 31 de juliol del 1936). 

. . . La disciplina de la victoria, la fe-
cund.tat llumínosa de l'obra que fem, 
la guerra d'avui i la pau de l'esdeveni-
dor necessiten la crcació d'un ambient 
heroic i de solidaritat i confianza, sen
timental i huma, que obliga a donar ¿ráe
te de facciosos, d'antircvolucionaris i 
derrotistes, ais grups incontrolats que 
pertorben o tractin de crear el terroris-

Engarlandat de llum i d'alegria, 
et va venir a trobar l'estol deis mártirs 
Les vcus del sofriment, en gloria es 

[fonen, 
i els martiris hi esclaten en hosannes, 
i els misteris de Déu allá es destrien, 
que no sabem ací prou explicar-nos. 

En el repós etern que ara as:olies, 
ai, prega per la térra catalana! 
Prega per tant d'enyorament que hi 

[queda; 
peí dol que se n'eleva de les mares; 
pels nius desfets i per les llars d.esfetes 
i per qué minvi el dam de la desgracia. 
Prega peí món, que pugui revenir-sc; 
per qué la vida torni aixecar-se. 
Prega per tots, mártir de Catalunya, 
junt amb tots els qui varen avancar-se't. 
El sofriment, esj torna invencible; 
tu ens ho demostres com floreix i grana: 
girant vers Déu els ulls, i en la grandesa, 
on fan un Arc-de-Sant-Martí les 

llágrimes! 

Gracia B. de Llorenc 

me amb l'angúnia i el dol de la nostra 
térra. 

(Discurs pronunciat en sortir cap el 
front els soldats catalans eí 25 d'agost 
del 1936). 

. . .El millor que pot fer-se és no le
gislar mes i dedicar-se al compliment es
tríete deis Decrets aprovats i al compli
ment també del programa que va esser 
llancat a l'opinió pública el dia de la 
constitució de Tactual Consell sota el 
signe de la mes absoluta lleialtat de tots. 
Perqué la lleialtat no pot ésser una pa-
raula solament, sino que ha d ésser de
mostrada amb actes. 

Venim sostenint una lluita que no 
es limita al nostre territori geográfic, si
no que té marcada una manifesta in
fluencia a tot el món, i no solament hem 
de guanyar en aquesta lluita, sino que 
al mateix temps hem de fer-nos dignes 
de la victoria. 

És precís prevenir l'opinió pública 
contra rumors falsos que es posen en 
circulació, algunes vegades per agents 
provocadors i per elements feixistes en-
coberts que s'aprofiten de ['extraordina
ria sensibilitat deis moments que estem 
vivint per tal d'impressionar persones que 
a vegades pateixen neurosi o bé son in-
conscients. 

Parégrafs de discursos del President Companys 
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Ací sobren paraules, comentaris, jun
tes, juntetes, comissions, fusells i acti-
tuds teatrals que no son mantingudes 
precisament pels antics militants i el po-
ble auténtic que va lluitar el dia 19 de 
juliol. 

És natural que, després d'una conv 
moció tan gran com la que estem pas-
sant, que hauria d'ésser i que sera de 
resultits fecunds i gloriosos, hi hagi ha-
gut confusionismes i fins desorientacions 
que es van reparant per l'esforc i bona 
voluntat de tots. En aquést sentit es 
indiscutible que ha estat remeiada mol-
ta cosa; pero ha arribat Thora de fer un 
últim esforc, per tal d'ordenar, netejar, 
depurar, tot el conjunt de la vida ciu-
tadana, apartant i reduint els nuclis que 
resten encara, per fortuna molt excep-
cionals i isolats, d'elements sense con-
trol. A mes, és necessari reconéixer l'es-
forc; que en la lluita antifeixista posen 
també la nostra petita menestralía i els 
camperols, els filis deis quals i també 
clls mateixos, exposen a diari llur vida 
en el front, malgrat que en les comar
ques de la nostra térra i en la nostra 
ciutat han sofert també lamentables 
greuges. 

(Declaracions jetes a la Presidencia 
de la Generalitat. 6 de novembre 1936). 

. . . Situem molt a'tes les nostres ain-
bicions perqué el destí ha volgut fer-nos 
servir de baluard contra les audácies 
deis nous bárbars que prediquen la guer
ra exaltant la forcai i menyspreen els 
valors eterns de la Democracia, sota 
lombra de la qual es troba la pau. Sos-
tenim la guerra per a defensar aquests 
sentiments i els postulats suprems de la 
Uibertat humana. . . 

(Declaracions. 27 de desembre 1937). 

¡CATALUNYA.! 
No son grans els pobles per la seva 

extensió territorial, sino per Taponado 
que fan al patrimoni de la humanitat i 
el solé que marquen en les pagines de 
la Historia. 

Arreu del món trontollen mokes co
ses i el subsol tremola en la lluita en 
qué s'afronten concepcions i sistemes to-
talitaris contra ideáis de Uibertat. ¡Ca
talunya, per voluntat i per sentiment, 
és un poblé que posa les seves simpa-
ties i els seus l'igams al costat deis pai-
sos en qué la democracia ofega les doc
trines d'opressió i els sistemes de vio
lencia. 

(Discurs pronunciat al Parlament de 
Catalunya. 1 de marc 1938). 

. . Des del primer moment Cata
lunya ha estat al seu lloc en els mit-
jans de combat de tots els ordres. Pero 
ara els exércits estrangers son a les por
tes de casa nostra. Porten a 1'ánima un 

especial afany de sotmetre i escarnir el 
nostre poblé perqué saben que ell ha 
representat sempre la cultura davant la 
forca, la Uibertat per sobre el despotis-
me. Els ideáis de Catalunya condensen 
el sentit de la lluita davant del món. 
Concepcions totalitaries dominadores, 
contra el sentit liberal i democrátic en 
el qual es canalitzen pacíficament les le
gitimes i necessaries inquietuds populare 
en la recerca de formes mes purés d'cs-
tabilitat i de justicia. Ells odien tot el 
nostre, fins Testructura, l'ambient, la 
Historia, el ritme de la vida, Timpon-
derable espiritual. Si les seves plantes 
trepitgessin el territori cátala, s'estremi-
ria el subsol de Catalunya i les nostres 
muntanyes tremolarien de vergonya. El 
nostre idioma seria perseguit, les nostres 
institucions escarnides, la nostra gent 
sotmesa, els nostres costums befats. 

"Vae Victis", Moros i altres sol-
dats estrangers com a dominadors de 
la nostra térra catalana! Aixó no pot és-

A informado cablegrárica de la 
mort de Lluís Companys decre

tada pels botxins de Catalunya i por
tada a terme en el Castell de Montjui'c, 
a continuació immediata d un escarní de 
judici, va arribar-nos, a Buenos Aires, 
d'una manera imprecisa. Érem molts els 
que no donávem crédit a la nova, no 
pas per no creure en la crueltat san
guinaria de la mala gent que avui tira-
nitza e!s pobles ibérics, ans bé perqué 
entcniem que aquell crim barbar i es-
túpid seria prou a fer vessar la copa de 
Todi, i ells, per compte que els té ho 
haurien de comprendre. Malauradament 
era veritat. Es veu prou que per damunt 
de Franco i companyia, si poguessin te
ñir encara una resta d'humanitat, hi ha 
el poder superior deis s;us inspiradora, 
que no consulten per a res llur cons-
ciéncia. 

El Centre Cátala., fent-se resso del 
dol de la col lectivitat, va cridar a una 
reunió ais mes significats representants, 
i es va acordar realitzar un Funeral Cí-
vic en homenatge póstum al nostre Pre-
sident mártir, acte solemnial que va te
ñir lloc el dijous 31 d'octubre i va con
tinuar el d.;a següent. 

EL TUMUL 

En el saló blanc de la residencia del 
Centre, un monument funerari es va 
installar, formant una ampia escalinata, 
d'enmig de la qual s'alcava una pira-
mide truncada simbolicament, i el seu 
tros superior, caigut al peu, li donava 

ser, catalans, ni peí fet ni peí nom, ni 
per Tinterés de Catalunya en el passat 
i en l'esdevenidor. Cal percebre tota la 
profunditat i abast de 1 hora majestuosa 
que travessem i que el rellotge de la 
Historia assenyala amb campanes de res-
sonáncia que s'estén per tot el món i 
haurá de penetrar en la profunditat del 
futur. 

. . . Qui ets tu? —Soc un cátala si-
tuat en el fortí increbantable i invenci
ble de l'amor i de la defensa de la meva 
térra. —Qué vols; Per qué estens la 
metralla i fas correr la sang? —Lluito 
contra els invasors de la meva Patria, 
lluito davant del món i de l'espai ín-
finit peí món i T existencia de Catalunya. 
Vu'l guanyar i meréixer la pau que 
estimo. No podría viure sense Uibertat. 
¡Visca Catalunya! 

(Parlament per. radio al poblé cá
tala amb motiu de la gran ofensiva rebel 
contra Catalunya. 30 mar? de 1938). 

un caient de grandiosa seriositat. A mit-
ja aleada del monument, un bust del 
mártir de la Patria, obra del jove es
cultor Jordi Casáis. Banderes catalanes 
encresponades i disposades adientment, 
arrodonien la mortuoria instal lacio. 

Poc després del migdia del dijous, ja 
comencava la desfilada deis visitants i 
les primeres corones i rams de flore ana-
ven arribant. Les ofrenes floráis eren 
tantes, que a les 10 de la nit tota l'es-
calinata, d'uns sis metres per cada cos
tat en la seva base, ja era completament 
coberta, formant un veritable massís de 
flore. I a tot aixó la gent seguía acudint 
en corrua per tal d'assistir al Funeral 
Cívic, i noves ofrenes anaven arribant. 
A les 10 va arribar una delegació del 
Centre Cátala del Rosari, formada-per 
sis membres de la seva Junta Directiva, 
que també portaven una magnífica co
rona. 

Quan en aquests moments es v* ini
ciar l'acte la casa del Centre era ma-
terialment atapei'da de gent. 

UACTE 
El Preddent de Tentitat, Sr. Bases, 

amb breus paraules adients va iniciar la 
solemnial celebrado. 

A continuació, una orquestra de qua-
ranta executants, del Professorat Orques-
tral, va interpretar les sentides composi-
cions següents: "Final de La presó de 
Lleida", "E'egia" i "Marxa fúnebre", 
sota la direcció del propi autor, el Mes-
tre Jaume Pah;ssa, enmig d'un silenci 
espectant. 

La col-lectivltat catalana de Buenos Aires 
exterioritza solemnement el seu dol per la 
mort trágica del President de Catalunya 
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ELS ORADORS 

Dr. Miquel Gispert, en nom del Cen
tre Cátala. 

Alfons R. Castelao, en nom de la col-
lectiv'itat gallega. 

Ramón M. Aldasoro, en nom de la 
collectivitat basca. 

Manubens Calvet, diputat del parla-
ment nacional, fill de catalana. 

Ossorio i Gallardo, en nom deis re-
publicans espanyols. 

Serra y Moret, en nom de la col lec-
tivitat catalana. 

LES ADHESIOKS 

De la Capital: RESSORGIMENT 
(revista), Societat Valenciana "El Mica-
let", "L'Hora Catalana", "Associació 
Protectora de l'Ensenyanca Catalana", 
Comité "Llibertat", "Centro Republica
no Español", " P . E . A . V . A . " , "Cá
mara de Comerciantes Republicanos Es
pañoles", "Casa de Castilla", "Federa 
ción de Sociedades Gallegas", "Ateneo 
Liberal Prometeo", "Mocedades Galle
gas", "Federación de Líneas de Autos 
Colectivos", "Catalunya" (revista), i 
" A . A . C . C . " , "Agrupación Asturiana 
Republicana", "Consell de la Cpmunitat 
Catalana de la República Argentina", 
"Peña Madrid", "Comité Madrid (filial 
de la F . O . A . R . E )" , "Mallorca No
va", "Comité Ejecutivo de la A . I . A . 
P .E . " , "Masonería Federal Argentina", 
"Centro Cultural de TEO", "Movimien
to Juvenil de Ayuda a la Juventud Es
pañola", " F . O . A . R . E . " , "Comité Lis-
ter (filial de la Foare)", "Comisión Pro-
Refugiados Españoles", "Casa de Gali
cia", "Montepío de Montserrat", "Aso
ciación Vorwaerts", "Ateneo Renaci
miento Español", "Círculo Extremeño", 
"Comisión Cultural Ayuda a Refugia
dos Españoles", "Comisión Club Cata
lán", "Casa Balear". Individuáis: Con-
cepció Badia, Diputat nacional Dr. José 

í 

Vista parcial del Teatre del Centre Cátala duran! els discursos 

Peco; Dr. Aristóbulo Soldano, Caries 
Espía i Angela Seró de Rodríguez. 

De l'interior i exterior del país: "Cen
tre Cátala" (Rosario), "Casal Cátala" 
(Bahía Blanca), "Casal Cátala" (Cór
doba, "Centre Cátala" (Mendoza), "Ca
sal Cátala" (Montevideo), "Centro Re
publicano Español" (Salto-Uruguay", 
"Centro Unión Republicana" (Rosario), 
"Junta Central de Socorros a España" 
(Coronel Suárez), "Centro Cultural 
Hispano Argentino" (Gerli), "Ateneo 
Hiram Unión" (Salto-Uruguay), "Es
cuela-Hogar Particular Dr. Hipólito Yri-
goyen", "Centro Democrático Español" 
(R. P. Sáenz Peña), "Centre Cátala" 
(Asunción-Paraguay), "Centro Demo
crático Hispano Argentino" (Tandil), 
"Mutual Catalana Germanor" (Mendo
za), "Agrupación Norte" (San Isidro), 

"Centro Republicano" (Las Rosas), 
"Centro Vasco Sapirak Bat" (Rosario). 
Individuáis: Valentín Schiaffino (Ber-
nal), Dr. Francesc Bergós (Mendoza), 
María Teresa Rafael Alberti (Villa Ge
neral Mitre), J. Soteras (Rosario), Dr. 
Joan Cuatrecases (Rosario), Jaume Ju
lia (Bahía Blanca), Josep Dalmau (Ju-
nín), Antonio M. Aramuru (Mar del 
Plata), Ricardo Martínez Redondo 
(Córdoba), Eduard Pinos (Patagones), 
Joan Ga'fasó (Las Breñas), Sabanés 
(Venado Tuerto), Olives (Lobería), 
Conrad Valero (Las Rosas), R. Mas-
goret (R. S. Sáenz Peña), i Pau Hen-
rich (Pergamino). 

OFRECES FLORALS 

D'entitats: "Associació Protectora de 
l'Ensenyanca Catalana", "Crítica" (dia-
ri), "Art Escénic", "Comissió de Cul-

El túmul omb el bust del President Companys fou custodia! durant dos dles per comisslons de torn 
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tura Casal Cátala", "Ressorgiment' (re
vista), "Montepio de Montserrat", "Es-
bart Infantil", "L'Hora Catalana", 
"Centre Cátala", "Club Catalán"' "La 
Torre", "Els Balears", "Acción Nacio
nalista Vasca", "Agrupación Mallorca 
Nova", "Comité Llibertat", "Centro 
Republicano Español" " P . E . A . V A . " , 
"Centre Cátala, de Rosario", "Centro 
Unión Republicana de Rosario", "Orfeó 
Cátala", "Masonería Federal Argenti
na", "Parque Chacabuco P.E.A.V.A.", 
"Cámara de Comerciantes Republicanos 
Españoles", "Casa de Castilla" "A.A. 
C.C." i "Catalunya" (revista), "Mutual 
Catalana Germanor, de Mendoza", 
"Emakume Abertzale Batza", "F.O.A. 
R.E.", /Societat Valenciana "El Mica-
let", " C . N . T . " , "Noticias Gráficas" 
(diari), i "Casa de Galicia". 

De particu'ars: F. Cabré, N. Bcsch, 
Familia Bosch, Teresa Boix, Filis de Pe-
re Coromines, Joan Gol, Familia Muret, 
Familia Co'omer, Lluís Vila, C. M. 
Corretger, Familia Sabater, Familia Ga
barros, J. Puigdengoles, Familia Duran, 
A. Casteüá, Francesc Madrid, Carme 
Caballero, Alejandro Casona, Mercé 
Roura, Sra. de Fontdevila, Sra. Peipoc, 
Adriá Moharra, Fructuós Bonet, Dr. 
Artur Meyer, Familia Giró, E. M. Na-
cente, Miquel Fernández, Antonia S. de 
Massana, Familia Obradors, Marian Cot 
i Sra., J. Pairó-Parellada, Jaume Lluro, 
Gregcri Vila, Silvio Cufredi, Martí i 
Jordi Meyer, Joan Paré, Personal "Cen
tre Cata'á", Dr. J. Llorenc i Bassa, M. 
Rosell, Francesc Mateu, Josep Genovés, 
Srta. Moreno, Josep Pujol, M. Linares, 
Familia Carrión, Sra. d'Oró, Familia 
Caselles. Familia Balsells, Familia Caa-
maño, Vicents Ruiz, F. Forn i Sra., Sra. 
de F. Ossorio, Familia Gras, Ángel Os-
sorio y Ga'lardo, Manuel Ossorio, Gar
cía Miralles, J. Grau, Familia Seras, Fa
milia Domingo, Vda. de Mayor, Jose
fina Ossorio, Familia Biqueras, Augusto 
Barcia i Sra., Familia Lloret, Pere Mes-
tres i Albert, Selm Mateu, Sr. Lleonart 
Sra., de Feijo, Josep Forcat, Joan Julia 
i Flia., Familia Xargay, Joan Font, Lluís 
Tintorer i Sra., Familia Fortuny, Salva
dor Jauné. Maria Pujol, Anna Llovera, 
Familia Ducet, F. AubicH de Torner, 
Amelia E. Vega, Maria-Rosa Boget i 
Martí, Srta. Piédrola, Salvador Socías i 
Flia., Josep Mercé i Sra., Josep Sabido, 
Rosa de Ripoll, Amor Fuster, Lluisa 
March, Adelaida Hernández, Joan Ar
tigas, Sra. de Castillo, Familia Witt, 
Tosep So'er i Familia Iglésies. 

ELS DISCURSOS 

Del Dr. Miquel Gispert en representado 
de la Junta Directiva del Centre 
Cátala: 

Abans que tot demana benevolencia. 
Perqué no soc un bon orador, diu, i és 

aquesta la primera vegada que parlo en 
castellá davant d'un públie tan nombrós, 
m'heu d'excusar si alguna páranla o 
frase meva no és prou exacta o no en-
caixi bé en ¡es idees que vaig a expos.ir. 

Compatricis, i amics de Catalunya, 
tots els que heu vingut ací a manifestar 
el vostre dolor i la vostra adhesió en 
l'homenatge póstum que dediquem a la 
memoria del gran patrici que fon Prj-
s'dent de la Generalitat de Catalunya, 
Lluís Companys i Jover; el cátala bene-
mént i honorable, que en pau reposi: 
El dol i l'amargor que en aquests mo
ments ssnt Catalunya; aquests moments 

El bust del Presiden!, obra de I' escultor 

Jordi Casáis, sobre una muntanya de flors 

d'indignació, de protesta i de repudi 
contra la monstruositat que representa 
la mort trágica de Lluís Companys, no 
els sentim solament els catalans, sino 
que els han de sentir i els senten tots 
els homes i tots e!s pobles lliures del 
món que estimen degudament els ideáis 
de justicia i de llibertat. Bondat, lliber
tat i justicia: aquests son els ideal: que 
en tots els cors humans haurien de niar. 
Son els que haurien de regir els destins 
de totes les nacions, i els únics que ens 
conduirien a la perfecció. No és,- pero, 
així, desgraciadament; perqué encara hi 
ha homes que falsegen aquests ideáis; 
hem vist homes que han fet tra'íció ais 
seus juraments d'honor i, mancant ais 
seus diures militars s'alcaren contra la 
República espanyola. 

Ací el senyor Gispert fa una apolo
gía justa i patética de l'actuació de Lluís 
Companys, des de l'alcament militar fins 
a Thora trágica de la seva mort. I amb 
paraula emocionada pero segura fa res-
saltar com per la monstruositat del crim, 
la figura humaníssima i singularment ín
tegra del President assoleix la catego
ría de mártir i símbol de la Patria ado
lorida. 

I fineix dient: Honorable i benemérit 
Lluís Companys, rebeu en aquesta hora 
el sentit homenatge que des del fons 
deis cors us dediquen el Centre Cátala, 
tota la collectivitat nostrada i tots els 
amics de Catalunya. Els enemics de la 
nostra térra i de la humanitat han dallat 
trágicament la vostra vida. Han pogut 
amb el eos, pero no podran amb Tánima 
vostra perqué és immortal; no estará 
mes el vostre eos entre no:altres, pero 
servaron inesborrable el record del vos
tre tresor de virtuts cíviques i patrió-
tiques perqué ens orienti i fortifiqui en 
el camí pedregós de la nostra llibertat. 
Reposeu en pau. 

Parla Castelao en nom de la coHecti-
w'tat gallega: 

I diu així: Catalans, en nom de la Ga
licia compromesa amb Catalunya i Éus
cadi en el pacte signat a Barcelona l'any 
1923, renovat solemnialment deu anys 
mes tard a Santiago de Compostela el 
dia 25 de juliol, us vine a dir amb tota 
l'emoció que solament la mort alevosa 
del vostre honorable President Lluís 
Companys podía exigir al nostre cor, 
que ja no pot mes, una mica d'espai per 
a estatjar-hi una nova dolor. No ens 
ha sorprés que els testamentaris de Fc-
lip V aboquessin tot el seu odi contra 
el poblé cátala en la persona del seu 
mes legítim représentant; pero no ati-
nem a capir la passivitat del món demo-
crátic i cristiá davant d'una violació tan 
monstruosa del dret d'asil. 

Nosaltres, els gallees, que hem perdut 
tants de milers de germans, la flor del 
poblé i el mes valuós de la nostra ge
nerado, no hem vingut al vostre acte 
per a plorar el sacrifici d'un consem-
blant, per bé que fos amic i germá nos
tre, perqué a forca de garrotades ens 
han endurit el cor. 

Pero entcnem que Lluís Companys 
era mes que un home: és el símbol d'una 
patria germana de la nostra; és l'en-
carnació de la voluntat política d'un 
poblé germá del nostre; és el vostre 
elegit, i en el seu martiri s'ha volgut 
martiritzar Catalunya. 

Catalans: Ha mort Lluís Companys, 
l'honorable President de la Generalitat 
de Catalunya, pero la vostra patria no 
ha mort, ni ha mort tampoc la nostra. 

Ara mes que mai, catalans, Visca Ca
talunya lliure! 
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Parla el Sr. Ramón M. Aldasoro en nom 
de la col iectivitat basca: 

No ene és possible reproduir tot el 
discurs, per la seva extensió, pero ens 
cal fer-li honor traduint almenys la part 
final, que diu: Sembla que ja no teñen 
e!s nostres ccrs cabuda! per a tant de 
turment. Pero encara que la humanitat 
és miserable, per haver-se inhibit tan 
dolorosament davant la persecució ter
rible a qué ha estat sotmés el nostre 
poblé, i segueix negant-nos aquell ajut 
que la mes elemental solidaritat huma
na requereix, nosaltres, els bascos, volem 
seguir creient que hi ha Déu, i pre-
garem davant de Déu, i afegirem les 
nostres pregáries a les que, n'estic se
gur, s'estan elevant aquests dies en cls 
mes amagats llogarrets d'Euscadi. I amb 
aquells homes de la nostra patria, no-
raltres des d'aquesta casa convertida avui 
en temple de 1 ánima catalana en les 
terres lliures d'América, direm: "Aita 
gurea nolan zerum zandez ena..." Pa
re nostre que sóu al cel, acolliu 1'ánima 
de Lluís Companys, sacrificat tan in-
justament, tan dramáticament i amb tan
ta crueltat per aquests homes insaciables 
de sang i de venjanca. 

Nosaltres vciem creure que el sacri
fici de Lluís Companys, encarnado de 
Catalunya, igual que el d'altres homes 
de Galicia; i d'Euscadi, será fecund i 
servirá per la redempció d Éuscadi, de 
Catalunya, de Galicia i d'Espanya, i 
servirá d'exemple al món per a desen-
tendre's d'aquestes tuteles que el tortu
ren i que tanta desolado porten a les 
animes millors i mes selectes que po-
blen la térra. 

En nom d'Euscadi reto el meu tribut 
ais amics catalans de l'exterior. 

Del diputat argenti ~Ma.nu.bens Ca'lvet: 

El Dr. Manubens Calvet, diputat al 
Congrés argenti per Córdoba, parla en 
termes condemnatoris del crim mons
truos per la protesta del qual, diu, avui 
estem reunits en aquest acte solemnial. 
Fa manifestado d orgull de la seva as
cendencia catalana i, en abominar de 
les dictadures totalitáries que pretenen 
imposar a tot el món llur odios tutelatge, 
invoca l'adveniment d'una major justi
cia social dintre la democracia triomfant. 

Parla el Dr. Ángel Ossorio i Gallardo, 
defensor de Companys l'any 1934, 
i ho fa en nom deis repubiicans es-
panyols. 

Fa vuit dies que tinc l'esperit atena-
Uat i conturbat per la presencia davant 
deis meus ulls de Lluís Companys agar-
rotat —puix, segons totes les referén-
cies, així i no pas afusellat, hauria mort. 
Companys ha mort en garrot vil. La 
denominado és exacta, perqué el vi! era 
el garrot; no l'agarrotat. 

Els qui no hagin conegut personal-
ment a Lluís Companys no poden teñir 
mes que una participado en el dolor 
d'aquesta nit. 

El Dr. Ossorio descriu la personalitat 
moral i física de Companys amb una 
perllongada serie d'anécdotes viscudes 
persona'ment en la seva amistat, de 
molts anys, gairebé una mena de biogra
fía apassionada. Ens plauria reproduir 
pels nostres lectors l'interessant discurs 
d*l Sr. Ossorio si ens ho permetés l'es-
pai de qué disposem. Com a mostra re-
produirem una de les anécdotes que es 
refereix al President, reelegit després 

L' ex-conseller de lo Generalitat, senyor 
Serró ¡ Moret, durant el seu perlament 

de la seva estada al presidi del Puerto 
de Santa María. Diu Ossorio: 

"Torna al seu lloc. Algún temps des
prés vaig a visitar-lo. Casualment .en
tro a la Generalitat el dia de Sant Jor-
d¡. Els catalans sabeu que en el Palau 
de l'antiga Diputació de Barcelona, avui 
de la Generalitat, s'hi estabíeix una fira 
de roses, i a la capella, ardent en llu-
tiináries, s'hi celebren misses, que son 
freqüentades per moka gent. Quina no 
fóra la meva sorpresa quan entro jo al 
Palau, i en sortir a rebre'm Companys 
al mateix replá de lescala ,retent-me 
unes honorS excessives per a mi, veig 
que hi havia la fira de roses; la Ca
pella il luminada i plena de gent, i un 
facerdot celebrant una missa. Li vaig 
dir: "Estimat Companys! Ja está bé 
per un lliurepensador com Vos? I em 
"a dir Companys aqüestes fidels parau-
lcs, que jo no he oblidat perqué son el 
seu retrat fidel: És que jo sóc el go-
ernant de Catalunya un dia, pero Ca

talunya és immortal. A Barcelona hi ha 
molts milers de catalans que teñen el 
costum de venir a oír missa aquest dia 
a la Capella de Sant Jordi, i jo sóc ací 
no pas per a contradir llur dret, sino 
per a salvaguardar-lo. I tots els barce-
lonins católics podran venir ací, sabent 
que el President de Catalunya també 

hi és per a respectar Uurs sentiments i 
llurs creences". 

A aquest home se li ha donat garrot 
en ncm de la religió católica! 

Era Companys, diguem-ho emprant 
el títol d'una obra dramática espanyola, 
era "no res menys que tot un home", 
i quan un home omple les mans del bot-
xí, del botxi, i está dit aviat, omple les 
mans del botxí amb aquesta plenitud de 
cor, de pensament, d'ánima sencera: 
quan en la vida no ha fet mes que mal
versar els béns mes íntims del seu espe-
rit, l'home no mor mai. Morirán mil 
vegades els seus matadors i rebran la 
condemna de llurs contemporanis i de 
la historia; pero els meus filis, els meus 
néts, els meus besnéts, els espanyols dins 
de dues centúries, s'agenollaran, encara, 
reverents davant la magna figura de 
Lluís Companys. 

Parla el Sr. Manuel Serra i Moret en 
nom de ¡a coHectitritat catalana 

S'acaba aquest acte amb les paraules 
del mestre de tots, don Ángel Ossorio 
i Gallardo, qui ha resumit la figura de 
Companys i la significació que tenia en 
la historia i en la vida, i no cal dir ni 
una paraula mes. Solament s'ha d'agrair 
a tots els amics de Catalunya aquesta 
solidaritat; aquesta expressió de fervent 
companyonia i de germanor. Sha d'a
grair a tots el que s'hagin compenetrat 
del nostre dolor en un deis mes tristos 
moments de les nostres vides, i que ha
gin vingut a aquesta casa de Catalunya 
a retre homenatge al qui fou el nostre 
President. 

Com a home, Companys pertanyia a 
tots, a tota la humanitat; com a home 
rra també vostre i de tots. Pero com a 
President de Catalunya, era nostre. Nos
tre solament. Així mateix el dolor vos
tre és impossib'.e que arribi al punt del 
nostre com a catalans. I per aixó, per
qué en la liturgia hi ha sempre un mo-
ment sacramental; hi ha sempre un ins-
tant en qué la pensa i el cor s'han d'e-
levar per damunt de la vida mateixa, 
perqué el rite hi obliga, perqué és tra-
dició mil lenária de tots els pobles que 
en els moments mes alts i mes solemnes 
es parli la Uengua de l'evangeli, la llen-
gua divina, aquella llengua que per a 
nosaltres és la llengua catalana, m'heu 
de permetre, amics de Catalunya, que 
sigui en cátala, en la nostra llengua, 
que jo us acomiadi a vosaltres i que jo 
acomiadi també al nostre President. 

Ara el Sr. Serra i Moret segueix la 
seva oració en cátala, de la qual repro-
duim el final: Si algú de vosaltres, ca
talans, si algú de vosaltres dubtava, si 
algú de vosaltres no ha estat lleial a la 
térra i a'.s homes del sacrifici, que vin-
gui avui i abaixi el cap i que tingui 
una llagrima de remordiment, perqué 
ha mert el President de Catalunya afron-
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tat i tot sol, només perqué era el Presi-
dent de Catalunya. Jo us invito a tots 
a 1'oració postrema peí nostre germá, 
per Thome que ens representava digna-
ment i per la Patria adolorida, per tots 
els perseguits, per tots els que avui en
cara ploren les llágrimes inconsolables en 
les llars desolades de la nostra térra. Per 
tots ells, nosaltres, que gaudim encara 
d'alguna llibertat; per tots el!s, pels que 
han de venir i encara sofriran, nosaltres, 
amb el nostre dol d'avui, no abatem el 
cor i l'aixequem ben alt. Nosaltres, da-
vant la despulla de Lluís Companys, 
avui, com els efebus; hellénics fem el 
nostre jurament, i diem: No trairé mai 
aqüestes cendres sagrades. Jo no deixaré 
mai extingir en el meu cor el sentiment 
i la llántia de la Patria rediviva. Jo no 
deixaré mai de lluitar per la,seva lliber
tat i per la llibertat de tots els pob'.es. 
Jo no deixaré mai de lluitar fins que 
a la térra triomfi la justicia. I será. Se
rá, perqué tu, Lluís Companys, tu, amb 
el teu exemple, tu, amb el teu martiri, 
i tu ,amb el teu sacrifici, has fet mes 
fort, has fet mes viu, has fet mes im
mortal l'esperit de Catalunya. Será, per-

Buenos Aires, octubre del 1940. 

Honorable compatrici: 

Tenim el goig d'asabentar-vos que els 
esforcos que, d'un temps encá, venien 
realitzant les persones designades per les 
entitats i les publicacions catalanes de 
la República Argentina, per tal d'asso-
lir 1'acció conjunta i la unitat orgánica 
de la massa de catalans residents en a-
quest país, han estat coronats per un 
éxit falaguer, i la coHectivitat catalana 
compta ja des d'ara amb un organisme 
directiu i superior, el qual ha adoptat 
el nom de Conse'l de la Comunitat 
Catalana. 

El Consell de la Comunitat Catalana 
no és una nova entitat ni aspira a és-
ser-ho. És una emanació de les entitats 
constituides i de les publicacions auto-
ritzades, les quals han designat cada una 
el seu respectiu compromissari i aquests 
compromissaris reunits han elegit un 
nombre igual de persones, a fi de cons
tituir conjuntament aquest Consell de 
la Comunitat. El Pie del Consell ha 
elegit un President i un Consell Execu-
tiu format per les persones que teñen 
l'honor de signar aquest missatge i que 
han acceptat aquesta alta missió amb la 
confianca de poder iniciar un camí i 
"ina tasca per a tots els catalans que dt 
sitgen servir la causa santa de la lliber
tat de Catalunya. 

No es tracta de partits ni de bande-
ries, sino simplement de Catalunya. 

qué nosaltres, enmig d'aquest dolor im-
mens d'avui, sabrem complir alió que 
sense el sacrifici no pot jamai cumplir
se. I per la patria sofrent, per tots els 
caiguts, per tots aquells que no han tin-
gut ni el consol d'estrényer les mans deis 
seus en l'hora suprema, exhalem avui 
des d'ací el nostre dolor, acompanyat del 
nostre entusiasme i de la nostra espe
ranza immarcescible. Grácies a tots. 

AL DÍA SEGÍJENT 

L'endemá, la desfilada de visitants 
particulars i representants d'entitats re-
publicanes i obreres, va durar tot el dia. 
Entre elles hi anava una fornida repre
sentado galleguista que iniciava la "Ca
sa de Galicia" i acapdillava el gran ar
tista i ex-diputat Castelao. La visita deis 
gallees amb la seva bandera endolada es 
va distingir per una sentida expressió 
de solidaritat amb el dol deis catalans. 

Igualment hi acudiren les entitats bas
ques, amb els seus espatadantzaris, amb 
una emocionant cerimónia d'homenatge. 

Durant l'acte del dijous, i tot el di-
vendres, els visitants signaren en plecs 

Lluny de la Patria, la solidaritat cata
lana, despullada de prejudicis i d'adjec-
tivacions, esdevé un deure elemental per 
a tots els que teñen consciéncia de la 
propia naturalesa. El compliment d'a
quest d.eure comporta una acció con
junta i tota acció conjunta requereix 
orientado i organització. Amb el sol ob-
jecte de fundar normes, d'establir con
tactes i relacions, de coordinar esforcos 
i voluntats i de mantenir ben viu l'es-
perit de Catalunya a través de marfu-
gues i de malvestats, el Consell de h 
Comunitat Catalana accepta la respon-
sabilitat de la direccíó, rsperancat de 
trobar la cooperado i els reforcos ne-
cessaris entre els catalans de cor i e!s 
patriotes rectament intencionáis. 

No cal anunciar programes ni definir 
actituds quan la tasca és clara i simple 
com la nostra. El Consell de la Comu
nitat Catalana no és tribunal que hagi 
d'exigir comptes ni que hagi de profe
rir excomunions. La fe en Catalunya i 
en els seus destins comporta cordialitat 
i germanor entre aquells que voluntk-
riament accepten una comunitat (fe fins. 
Quan la Patria siguí recobrada, i la se
va personalitat íntegrament reconstitui
da pugui parlan per ella mateixa,, els 
catalans podran, si aixó els plau, retor
nar a llurs classificacions partidistes i a 
llurs preferéncies ideológiques. Ara cal 
acció comuna, esfon; comú, sacrifici co-
mú, si és necessari, i per aixó pot ésser 
útil un guiatge, un consell, una orienta-

disposats a propósit, que han de conte-
nir segurament alguns milers de firmes, 
i que un cop relligats com cal, serán 
tramesos a la filia del President, Sra. 
María Companys de Galí, refugiada a 
Méxic, D. F. 

LA COL-LECTÍVITAT HA ESTAT 
A UNA GRAN ALTURA 

Hem de recondxer l'actitud digna i 
patriótica del Centre Cátala en aqüestes 
hores que omplen de dol els catalans de 
tot arreu, i arboren la nostra indigna
do. S'ha tingut una idea molt seriosa i 
s'ha realitzat de la millor manera, i la 
coHectivitat hi ha respost decididament. 

REGRACIAMEHT 

El Centre Cátala, entitat que ha pre-
sidit l'homenatge de la coHectivitat, ens 
prega que davant la impossibilitat de 
regraciar directament a tothom, entitats 
i particulars, la cooperació atorgada, ho 
fem nosaltres en nom seu per mitjá d'a-
questes radies. 

ció que, sense teñir les característiques 
d'una autoritat imposada, pugui teñir 
tota l'eficácia d'una autoritat sentida i 
cada un de nosaltres sápiga on pot adre-
car-se per a una consulta, per a una 
suggeréncia, per a un consell, per a un 
nexe entre tots els catalans de l'Argen-
tina i els altres escampats peí món. 

Catalunya és avui un eos dispers i 
esquarterat que hem de retornar a la 
salut i a la vida. Nosaltres formem part 
d'aquest eos i hem d'aglutinar-nos per a 
comunicar ais altres membres el calor 
de la nostra fe, de la nostra disciplina, 
de la nostra puresa i de la nostra ab
negado. Per aixó, el Consell de la Co
munitat Catalana de la República Ar
gentina demana a tots els catalans, a 
tots indistintament, sense preguntar-los 
com pensen en tots els altres afers de 
la vida, que acceptin el seu guiatge espi
ritual i patriótic, que cooperin lleialment 
a les seves tasques, que reforcin la seva 
autoritat i que donin tothora la sensa-
ció d'unitat i fortitud en la prova dura 
que estem passant. Lesj persones diri-
gents, en aquest cas, no compten. Poden 
ésser-renovades, substituides i ádhuc se-
parades en qualsevol ocasió. Alió que 
compta és l'obra que s'ha de realitzar i 
la forja creadora que emana sempre d'un 
poblé conscient i resolt a fer-se respec
tar; amb elles, serán obtinguts no sola-
ment els mes grans beneficis collectius, 
sino també l'elevadó progressiva del ni-
vell individual deis catalans expatriáis. 

Missafqe del Consell de la Comunifal" Cafalana 
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El Consell de la Comunitat Catalana 
viura dmtre la legalitat del pais que ens 
acwU i que sap respectar les manifesta-
cions de la nostra vida col-lectiva. Amb 
goig i amb convícció, treballarem per la 
grandesa i per la prosperitat d'aquesta 
térra que ve a ésrer per a nosaltres una 
segona patria i sincerament estimada. 
Sense separar-nos d'aquest camí, serem 
una partícula orgánica de la Catalunya 
rediviva i imortal i treballarem per a 
la conjunció suprema i definitiva de tots 
cls seus elements esparsos damunt la 
térra sagrada de la Patria triomfant. El 
nostre anhel i la nostra csperanca és 
que, reixida en térra argentina la idea 
de la unitat per mitjá del Consell di la 

Esbós de la 
A Catalunya que del 1931 al 
1939 ha viscut en régim d'auto-

nomia dintre de la República espanyola 
té un perfil inconfusible que potser con-
vindria ja precisar bé, per tal que, amb 
el transcurs del temps, no es faci esbor-
radís. Si anys a venir, com tots desit-
gem, Catalunya torna a reprendre les 
seves funcions de govern, aqüestes szran 
molt mes amplíes i diferents en certs as-
pectes que les que ha exercit en el perío-
de abans alludit. Tinc dues raons per 
creure-ho; Tuna és la reacció que tindrá 
la voluntat col-lectiva vista l'experiéncia 
de l'etapa anterior; l'altra, el fet que, 
mentre de la fi de la dinasf'a reial ca
talana —1410— a l'eclipsi del poder pú-
blic cátala —1714— hi ha una corba 
descendent que concorda, en gran part. 
amb la decadencia del nostre esperit na
cional, ara som dintre una corba inter-
mitent de carácter ascendent que co
menta amb la Mancomunitat —1914-
1923—, segueíx amb la Genera! itat — 
1931-39— i encara ha de seguir, per
qué correspon al renaixement del nos
tre sentiment nacional. 

Aquest esbós d'avui, fet en forma de 
visió panorámica, no té altra pretenso 
que csser exacte i, amb ell, jo voldria 
provocar una aportado objectiva que 
permeti de presentar tal com era la Ca
talunya de la Generalitat restaurada. 

El sentiment nacional. — La Renai-
xei.ca, la concentracio deis catalans en 
ells mateixos i l'actuació anticatalana de 
la dictadura del general Primo de Rive
ra havien reavivat la nostra consciéncia 
col-lectiva i, en major o menor grada-
ció, tots els sectors de la vida catalana 
estaven, en comencar l'any 1931, infor
máis per una catalanitat superior a la 
de la Catalunya setcentista. El cátala 
és escrit per un fort contingent de ciu-
tadans i aquest augmenta d'una manera 
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Comunitat Catalana, ella sigui prou fe
cunda per a crear en altres paisos d'A-
mérica i de tot el món altres comunitats 
exemplars com la nostra i que, totes reú-
nides, puguin oferir una base per a un 
organisme superior que sigui la síntesi 
i la concreció de la Catalunya viva i alli-
berada que la historia i el destí recla
men i esperen. 

Cátala! Compatrici! Amb el cap dret 
i el cor net, el Consell de la Comunitat 
Catalana de la República Argentina ini
cia les seves tasques. És poc i és molt el 
que et demanem i el que esperem de tu. 
Et demanem i esperem comprensió, 
lleialtat, fe, puresa d'intencxms, absén-
cia de prejudic's i de mesquineses, i, per 

Cata lunya 
notoria en els anys successius. La idea 
de patria, ja arrelada en les seleccions, 
f'estén- per totes les capes socials. 

El catalanismc no és un partit polí-
tic, sino un moviment popular, que en-
clou tots els partits, del regionalista al 
separatista. 

El poblé cátala. — El poblé té, per 
tant, si no consciéncia plena, sentit de 
nació, és una nació que torna a la vida 
activa. Es va sentint e'l mateix sense 
que mai aquest sentiment derivi en exa
cerbado, en fanatisme. La idea de lli-
bertat individual entroncada amb el re-
publ;canisme i la de llibertat col-lectiva 
encarnada peí catalanisme es conjuguen 
i s'harmonitzen i, juntes, bateguen en el 
cor del poblé. Potser aquesta conjunció 
—represa d'alló que ja era consubstan
cial amb la Catalunya-Estat— atenúa 
l'accent nacionalista, pero no anega gens 
la nostra catalanitat immanent. 

Pot ésser constatat en el poblé: a) un 
afany cultural que no té parió a la Pe
nínsula i que fa que la nostra gent es 
delecti en la bona música, estimi i valo-
ri la pintura i les arts plástiques, excel-
leixi en les dicciplines de l'esperit i do-
mini les técniques; b) una capacitat 
creadora que té exponents inigualats o 
relievants en l'ordre científic, en el téc-
nic, en l'artístic i en l'económic i que 
converteix tot Catalunya en un modelic 
rusc immens que treballa amb un de-
lit mai no vist, per tal com ja no resa 
per ais catalans aquell virgiliá "Aixt vo-
saltres, no per a vosaltres feu el niu, 
ocells...": tothom sap que treballant 
per a ell treballa ensems per l'esdeveni-
dor de la Patria; c) un goig de viure, 
afiancat peí baix cost de la vida i peí 
nivell enraonat deis salaris, que perme-
ten que totes l;s clases socia's visquin 
amb confort i encara estalviin. (El nom
bre de parats totals era tan reduit que 

tant, una adhesió cordial, disciplinada, 
forta i consistent, per tal que, en un 
demá proper puguem tots junts gaudir 
de l'obra acomplerta que ha d'ésser la 
grandesa i l'alliberament de la nostra 
Patria sofrent. 

Peí Consell de la Comunitat Catas 
lana de la República. Argentina, 
El President: JOSEP ESCOLA. 
Pere Seras, Manuel Serra i Moret, 
Pere Mas i Parera, Joaix Llorens. 

Per a correspondencia i adhesions, adre-
ceu-vos al President, senyor Josep Escola, 
Centre Cátala - Chacabuco, 863, Bue
nos Aires. 

Republicana 
representava únicament els immigrats 
no-catalans ,de darrera hora. Els parats 
mes nombrosos eren els de temporada 
que gairebé mai no suposaven una preo
cupado, per tal com solien alternar Uurs 
feines habituáis amb altres quefers se-
cundaris prou remuneradors. 

Les vagues, les discórdies, les pertor-
bacions, el descontentament que pugui 
hom assenyalar son o bé sense transcen
dencia o bé maniobres encobertes o de-
clarades deis atrabiliaris. Al poblé res 
no el distreu de la tasca pacient de refef 
'a Patria. 

L'Estatut. — La llei d'Autonomía de 
Catalunya promulgada peí Govern de la 
República el 21 de setembre del 1932 
no satisfeia plenament les aspiradons 
catalanistes, ni tan sois comblava la vo
luntat expressada en el plebíscit del 2 
d'agost del 1931 que aprová l'Estatut 
de Nuria. Pero, si no resolia el nostre 
plet, si no ens atorgava alió que havíem 
votat, ens posava a les mans un bon 
instrument de govern que ens permetia 
de reprendre la tradició perduda de re
gir-nos. Per aixó resultava bo per a la 
capacitació i l'entrenament, i no negava 
l'evolució. 

Hom va creure resoldre d'una mane
ra! intelligent el plet autonomista que 
tenia davant seu l'Estat amb la decla
rado en la Constitució del 9 de desem-
bre del 1931 que "la República és un 
Estat integral, compatible amb Tautono-
mia deis municipis i de les regions", pe
ro, de fet, aquesta declaració suscita 
mes aviat gelosia en les terres castellanes 
—on el sentiment de nació havia estat 
polaritzat feia segles peí de l'espanyoli-
tat i peí concepte arrelat que hi havia 
de l'Espanya-nació—. Aquesta gelosia 
deriva en menyspreu i en animadxersió 
latents que la sublevació del juliol del 
1936 cuita, de fer ostensible i patent en 



decretar, amb la presa de Lleida, l'anul-
lació de l'Estatut. Com deia Antonio 
Machado, el poeta espanyolíssim, "Cas
tilla miserable, ayer dominadora, —en
vuelta en sus harapos, desprecia cuanto 
ignora". I és així com alió que havia 
d'ésser per a Castella un estímul, com 
ho fou per a Éuscadi, Galicia, Valencia 
i Mallorca, provoca en ella una reacció 
totalment diferent a la prevista. 

El traspás deis servéis que l'Estatut 
ens atribuí va ésser alentit, molt sovint 
per la pressió d'algun Govern de la Re' 
pública que pretengué dosificar, amb 
avara poverta, les facultats del poder au-
tónom. I la tasca del traspás de servéis 
esdevé ardua i llarga —amb evidents 
molésties per a la Generalitat— i els 
delegats catalans han de posar a con-
tribució tota llur ciencia —que no era 
pas poca— i tota llur paciencia —que 
va haver d'ésser moka— per a reeixir 
airosament. 

Amb tot, Catalunya i els catalans es-
tan contents, perqué teñen una obra ge-
gantina i abellidora a fer: sortir de l'i-
nédit en qué havien romas de feia mes 
de dues centúries i palesar llur capaci-
tat col-lectiva de creado treballant en 
ia carn viva de la Patria. 

La governació del país. — Amb la ins
taurado del régim republicano- autonó-
mic, Catalunya passá del no-res al gaudi 
del dret de teñir un aparell de govern 
propi. Com hem dit abans, Catalunya 
té capacitat per a regir-se pero li manca 
tradició de govern, i amb tot, l'aparell 
de qué disposa esdevé cada vegada mes 

eficient. Hom pren com a nucli básic 
de la Generalitat l'antiga organització 
"provincial", que ha d'ésser totalment 
trasbalsada, i cal Uuitar amb funciona-
ris rutinaris a qui el desplacament del 
centre de gravetat i la transformado in-
gent, donen la sensació que la térra els 
falla. Cal Uuitar contra altres forces 
atáviques que, en desaparéixer del ma
pa, hom creu erradament mortes i en-
terrades definitivament. (El triomf de 
la subversió ha demostrat que no era 
així). 

L'obra del Govern de la Generalitat 
no peca ni per precipitació ni per des
orientado. Subvé preferentment a totes 
les necessitats publiques que reclamen 
una mes urgent acció governamental: 
cultura, assisténcia social, obres publi
ques, sanitat, vida municipal, endega-
ment de les finances publiques, regula-

mero de "Ressorgiment", el lec
tor trobará el missatge amb qué el Con-
sell de la Comunitat Catalana de la Re
pública Argentina, constituit suara, s'a-
dreca a tots els connacionals imposant-
lo? de les intencions i ideáis purament 
patriótics que el guia en acceptar l'hon-
rosa comanda que els compromissaris 
nomenats per '.es nostres institucions i 
revistes li atorgaren en elegir-lo per a 
regir el primer temps de la seva vida. 

ció deis problemes del camp, de les 
qüestions socials, establiment d'un ordre 
públie, etc. Per bé que no ha estat re-
marcat encara, hi ha —tot i la diferen
cia creixent d'atribucions i la major dis-
ponibilitat de recursos— un parallelis-
me en l'orientació general de la Man-
comunitat i la de la Generalitat, fet que 
ens proposem d'estudiar amp'ament en 
una altra ocasió. 

No sé com haurien regit Catalunya 
uns altres homes o uns altres partits. El 
que no haurien pogut fer és eludir d'en-
focar els mateixos problemes que tingué 
davant seu la Generalitat. 

La mancanca de tradició de govern va 
fer cometre errors, és cert; pero cap d'a-
quests no havia causat danys irrepara-

Pere Mas i Perera 

(Acabará en el n" próxim) 

La u n ¡f a \ és 
| |LX N altre lloc d'aquest mateix nú-

u n ¿ e u r e 

Ñola d' arf - "Paisatge en día gris" 1 oü ), per Pere Roca ¡ Msrssl. De la sev? íx 
posició actual a les Galeries "Amigos del Arle" 

Els demana, demés, llur suport o adhe-
sió. 

És un document assenyat, propi de la 
finalitat que mou les tasques del novell 
organisme; un document que éxpressa 
amb austeritat l'anhel collectiu deis ca
talans a reconstituir la nostra Patria, 
avui sotmesa a un régim d'excepció com 
mai no s'havia vist; un document, pero, 
vibrant de catalanitat, xop de saba na
cional. Hom hi parla de la llibertat de 
Catalunya, del desig de recobrar-la i de 
reconstituir íntegrament la seva perso-
nalitat i, per bé que el missatge no fixa 
taxativament quina extensió hom dona 
a la llibertat que hom proclama, éxpres
sa, d'altra banda, que la reconstitució 
de la seva personal itat haurá d'ésser ín
tegra. Aixó ja ho diu tot, car és evident 
que sense una llibertat completa, abso
luta, no pot ésser mai reconstituida en 
tota la seva integritat la personalitat de 
Catalunya ni de cap altre país. I no s'o-
Hidi que ad a América, quan els cata
lans parlem de llibertat, ho fem donant 
al mot tota l'extensió que, el nostre ideal 
nacional reclama, co es: lliberat = inde
pendencia. 

Sense aquest esperit nacional, sense 
que abans que tot i per damunt de tot 
predomini la idea de servir aquesta cau
sa sagrada d'alliberar la Patria i donar-
li l'instrument adequat per a viure una 
vida lliure, tota obra que iniciin ara els 
catalans mancará de l'essencial i, per 
consegüent, será, a fi de comptes, nega
tiva. La idea de recobrar per Catalunya 
tots els drets i llibertats que va perdre 
amb la seva independencia política, no 
ha d'ésser una idea alimentada només 
que en moments de desesperació, d'ani-
hilament, com els d'ara; ha d'ésser el 
pensament i la voluntat de tots els temps 
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i de tots els dies, que no hi pot haver 
Ilibertat real, efectiva i perdurable, sen-
se que aquesta Ilibertat siguí sinónim de 
íobirama nacional. Per bé que el docu-
ment que comentem no ho expressi ai-
xí, en forma precisa, terminant i rotun
da, tácitament, en el fons, vol dir el 
mateix, car coneixem el tremp patriótic 
deis components del Consell i podem dir, 
ser.se por a equivocar-nos, que aquest 
esperit nacional és el que els guia en la 
comesa que s'han emprés a favor de la 
Patria i de la collectivitat ací resident. 

Cal donar-los, per consegüent, un 
marge íl limitat de confianca; cal que el 
nostre suport i el nostre escalf no el' 
manqui a fi que els projectes que es 
proporcn dur a la práctica puguin cris-
tal litzar i realitzar-se amb l'ajut de tots; 
cal que en la seva comesa inicial el Con
sell de la Comunitat es vegi, de fet, in-
vestit de tota l'autoritat i confianca, no 
tan sois de part de les institucions i 
publicac'ons que llian elegit, ans també 
de tots aquells catalans que tinguin a 

N o t í 
* FUNERAL CIVIC A ROSARIO. 

—Els catalans de Rosario han volgut 
també honrar !a memoria de Lluís Com-
panys i exteriorizar llur repudi peí crim 
comes en la seva persona pels "reden
tores" d'Espanya. 

El dissabte dia 9 proppassat van cele
brar un solemnial homenatge en el Cen
tre Cátala, entitat organizadora, en el 
qual van prendre part diversos oradors. 
El Dr. Joan Cuatrecases va parlar en 
nom deis catalans, el Dr. Ruiz del Toro 
en ñom deis espanyols, i finalment el 
senyor Serra-Moret, ex-conseller de la 
Generalitat de Catalunya. 

Un túmul amb l'efígie de Companys 
fou alcat en els salons de l'entitat i co-
bert de flors pe! públie i per nombroses 
institucions. 

L'acte va revestir carácter de gran 
manifestado de condol i protesta, en-
sems, per la gesta abominable d'uns ho-
mes que teñen la pretensió de nomenar-
se govern d'un país civilitzat. 

De Buenos Aires van anar diverses 
representacions catalanes a Rosario. 

Tot el diumenge dia 10 continua l'ho-
mer.atge, peí qual motiu el Centre Cá
tala va veure's molt corregut. 

* FESTA INFANTIL. — L'Esbart 
del Casal Cátala va efectuar la seva dar-
rera festa d'enguany, el diumenge dia 3 
proppassat en el teatre del Centre. 

L'estol d'infants va representar una 
obreta en tres quadres retolada "Assem-
Hea magna de ratolins", escenificada de 
la rondalla popular. L'Agrupado "Ig-
nasi Iglésies" interpreta. "La malalta fin-

gloria i honor romandre fidels a les mes 
cares expressions de l'ánima i deis ideáis 
de Ilibertat de Catalunya. Donem-li a-
questa confianca i aquesta autoritat que 
exigeixen els actuáis moments dolorosos 
de la Patria a fi que la tasca que es 
proposa dur a terme no manqui d aquest 
suport moral que és sempre alió que 
dona mes forca a les empreses d'aquesta 
naturalesa. 

Com molt bé expressa el missatge, els 
carrees del Consell no son inamovibles, 
i hom sempre és a temps per a renovar
lo si algún deis seus membres o el Con
sell en pie manquessin ais deures de la 
catalanitat o a la confianca que els ha 
estat atorgada. De moment, pero, recol-
zem-lo amb la nostra simpatía i adhesió 
fraternals. Recordem tots que la unitat 
en les actuáis circumstáncies tragiques 
de Catalunya, no és solament una ne-
cessitat, ans constitueix un deure. Que 
ningú es negui a complir-lo! 

H. Xadal i Mallol 

c ¡ e s 
gida", comedia en tres actes breus, adap
tado de l'obra del mateix nom de Gol-
doni. 

Hem de remarcar especialment el tre-
ball deis adolescents que formen l'Agru-
pació "Ignasi Iglésies". Ens donaren una 
versió de Tobra de Goldoni molt nota
ble i ens demostraren tots ells teñir be-
lles disposicions per a l'art escénic. No 
citarem noms perqué tots es feren cre-
ditors a lloances. 

En acabar la festa els components de 
l'Esbart i de FAgrupació volgueren tes
timoniar al seu director, En Ramón Mas, 
l'estima que els mereix i llur reconei-
xenga per l'obra realment encomiable 
que realitza. A l'efecte li lliuraren un 
pergamí dibuixat per un ex-component 
de l'Esbart, avui artista de mérits reco-
neguts, En J. Batlle-Planes, pergamí que 
signaren tots. 

Un cop closa la cortina del marc es
cénic, Ramón Mas reuní al seu entorn 
els infants i els digué aqüestes o sem-
blants paraules: "—Mireu: aixó que heu 
fet avui no ho torneu a fer mai mes; 
estic content, pero no ho torneu a fer. 
El milloí regal i el millor homenatge 
que em podeu fer és que parleu en cá
tala. Els que ja el sabeu, seguiu parlant-
lo, i els que no el sabeu apreneu-lo, par-
leu-lo i em fareu content". 

* CASAL CÁTALA DE CÓRDO
BA. — Hem rebut d'aquesta institució 
un atent comunicat fent-nos saber la 
constitució de la seva nova Comissió 
Directiva la qual, per voluntat de l'as-
semblea darrerament celebrada, ha que-
Jat integrada de la següent manera: Juli 

Iglésies, president; Joaquim Pascual, vi-
ce-president; Joan Cornelias, secretan; 
Salvador Valldaura, vice-secretari; Joan 
Albo, tresorer; Ramón Padró, sots-se-
cretari; Alfons Montserrat, bibliotecari; 
Josep Capell, Joan Mercadal, Antoni 
Gener i Eusebi Florensa, vocals; Fran-
cesc Vaqué i Ricard Bueso, vocals su-
plents. 

Amb goíg corresponem a llur saluta-
ció bo i desitjant-los fructífera tasca. 

* CURS DE PUERICULTURA. — 

Organitzat per la Comissió de Cultura 
del Centre Cátala ha comencat en aques
ta institució un interessentíssim curs de 
puericultura a carree de quatre profes-
sionals catalans: la doctora Julia Coro-
mines, i els doctor Artur Meyer, Josep 
Rahola i Emili Mira. 

El curs s'ha dividit en dotze llicons, a 
saber: 

I. "Qué es la Puericultura. Necessitat 
de difondre el seu coneixement entre les 
dones". - A carree del Dr. Meyer. 

II. "Eugenesia. Puericultura pre-nata'. 
Atenció i vigilancia de la gestant". - A 
carree del Dr. Rahola. 

III. "Atenció a l'infant nou nascut. 
Com i quan s'ha de donar el pit els pri-
mers dies". - A carree de la Dra. Coro-
mines. 

IV. "Puerperi. Atenció a la mare". -
Peí Dr. Rahola. 

V. "Alimentado natural de l'infant. 
Alletament matern. Lactancia mercena
ria". - Peí Dr. Meyer. 

VI. "Higiene i alimentado de la ma
re. Higiene de l'infant. Dentició". - Per 
la Dra. Coromines. 

VIL "Lactancia artificial. Lactancia 
mixta. Quan son indicades. Inconvenients 
i perills". - Peí Dr. Meyer. 

VIII. "Malalties mes freqüents en el 
primer semestre. Trastorns digestius. 
Afeccions respiratóries". - Per !a Dra. 
Coromines. 

IX. "Control de l'alimentació. Del 
pes i del creixement. Deslletament. Pri-
mers passos. Gimnasia". - Peí Dr. Meyer, 

X. "Malalties hereditáries. Malalties 
infecto-contagioses. El que ha de fer la 
mare". - Peí Dr. Meyer. 

XI. "Educació de l'infant. Desenvolu-
pament psíquic". - Peí Dr. Mira. 

XII. "L'infant malalt. Consells gene
ráis. El que han de fer les mares. El que 
no han de fer". - Peí Dr. Meyer. 

Davant d'aquest programa, serios i 
altament instructiu, no ens cal sino fe
licitar la Comissió de Cultura, organi
zadora del Curs, i desitjar que el seu 
esforc es vegi compensat per l'exit mes 
esp'.éndid. 
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H. NADAL MALLOL (Port de la Selva 1891 - Buenos Aires 

1978). Cofundador (1916) i director de RESSORGIMENT. r>es 

de l'aparició fins a la fi (1972) en fou l'ánima i el factótum. Li 

dedica durant cinquanta-sis anys tots els seus afanys, sacrificant-li 

els interessos materials, el descans, la familia. Des de RESSOR

GIMENT, comptant amb col.laboracions deis mes il.lustres cata-

lans d'arreu, va ajudar a mantenir encesa la flama de la catalanitat 

en temps difícils, quan no trágics. L'any 1991 en commemora-

rem el centenari de la naixenca amb actes diversos, ací i allá. 

OBRA CULTURAL CATALANA 
AMICS DE RESSORGIMENT 

Buenos Aires — 1990 
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