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MOLTES VEUS CATOLIQUES APOS^OLIQUSS 

I ROivIANES RESTEN MUDES QUAN ES LA 

POLICÍA "CRISTIANA" B'ESR.-_NYA C flu; 

PORTUGAL QUE BRÜTALITZA Si.'S DETINGUTS 

ADVERTIM-HO: LES CAFRABES NO HAN BE QUEBAR IMPUNES ! 

La llista deis atropells de ]a policia franquista contra 
els ciutadans que cauen a les seves mans s'allarga trági-
cament. Sis "suicidis" i la mort a ccnseqüéncia d'interro-
gatoris a la manera de la Gestapo esdevenen un lloc comü 
en el país que vol presservar el món del dimoni i del 'bo 
munisme" . Totes les organitzacions han passat per la im
mensa tristesa de la desaparició violenta de memores de 
llur familia politica o sindical. Barrerament, ha mort en 
mans de la policia de Barcelona el ciutada Lluis Benito Em 
bid, i han estat bárbararnent apallissats els joves Caries 
Castellanos i Agusti Barrera,, que havien estat detinguts a 
Sabadell, com ho ha estat igualment l'advocat barceloni J. 
Ferrer i Mallol. 

Es precis fer quelcom que aturi el salvatgisme de 3a pj3 
licia i la guardia civil d'Espanya, i s!ha de fer amb ur -
géncia, amb molta urgencia. Qui sap si una mesura que po -
dria ésser eficaq fóra la de que totes les organitzacion s 
exiliades adrecessin un públic advertiment ais culpables, 
ais d'ara i ale que els imitin en el successiu. Caldria , 
aixi mateix, procedir a la confeccié d!una LLISTA on que-
dessin anotats els noms i cegnoms deis policies que,SEN S E 
QUE ELS HI AUTORITZIN LES " . .: "LLEIS" I BISPOSICIi ON E~ 
BEL PROPI REGIivl FRANQUISTA,' considerin com a boti de guer 
ra la vida deis ciutadans detinguts per ells mateixos, 

Si la consciéncia internacional s!ha emocionat justament 
davant la prescripció deis crims de guerra que deixa impu-
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.jes cafrades... 

nes els seus autors i demana, no pas venjanqa i si justi
cia ?per qué no podem nosaltres reivindicar el mateix im -
peratiu, privats .com estera ara de portar davant deis tri-
"bunals els elements de les dites "forces de l'ordre" que 
escarneixen els mes elementáis deures d'humanitat? 

Que els autors de maltractes sápiguen des d'ara que no 
serán oblidades llurs salvatjades, puix que quedaran ano-
tades, i ben anotades,en els corresponents "dossiers", per 
a quan les circumstáncies, sigui quin es vulgui el temps 
escolat. permetin fer-los donar compte davant deis tribu-
nalSo bi, que ho sapiguin des del moment en qué cometin 
l'atemptat a la persona humana per tal que els nous inqui-
sidors no ignorin que la justicia NO PFLÍSCRIU. 

"AU PILORI 1 ", com deia la Resistencia francesa cada nitj 
des de la 3.B.C. de Londres ,durant la darrera guerra. 

. .. TRIBUNA 

Trista actualitat policiaca. 

Barcelona,17 gener (Corresponsal).- Fa pocs dies foren detinguts 
a Sabadell uns joves que estaven distribuint fulls de propaganda , 
naturalment , considerats il.legáis. Es. tracta deis estudiants C. 
Castellanos i A. Barrera i l'advocat Ferrer Hallol. La policia de 
la Via Laietana els apallissá fortament i fóu üs d'un procediment 
no emprat fins ara ; les mans posades peí darrera deis genolls i 
amb les aanilles posades. En aquesta posició hagueren de sofrir 
un gran nombre de vergassades. - Montseny. 

Per la seva part el "Fons de Solidaritat" de Paris informa que 
el ja referit advocat fou tort-irat i apallissat, especialment ais 
ronyons i a l'estómac, malgrat la rápida intervencié del degá del 
Col.legi d'Advooats de Barcelona F. Roda i Ventura. Presentats da
vant del jutjat i en presencia d'aquest mateix degá, els tres de -
tinguts rebutjaren com a falses totes les declaracions fetes a la 
policia, puix que els havien estat arrencades per la tortura. 

TRIBUNA recorda 1'existencia,al "Casal de Catalunya" de Paris , 
d'un organisme d'ajut ais perseguits. Els donatius per aquesta pa 
triótica empresa han d'ésser adreqats a : C.C.P. n§ 5685-77 Pa -
ris, tot indicant en el lloc destinat a la correspondencia : 
FONS DE SOLIDARITAT. Aquest ens comunica, aixi mateix,que jaba, e-
Tectuat una primera tramesa de fons a 1'interior ( 1.400 Frs.) i 
que es disposa a fer-ne una segona, 

CAL RESPONDRE A LES BRUTALITATS DE LA POLICÍA AMB UN GEST DE SOLI-
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EL POETA MABÁGALL I LA DRETA CATALANISTA 

Sn la tasca empresa pels historiadors i escriptors catalans 
tendent a una revisió tan seriosa com necessária deis fets cru -
ciáis de la Historia de Catalunya, Josep Bonet ni aporta la scva 
contribuoió amb un interessantissim " kiaragall davant la ¿etmana 
Trágica ", publicat a "Edicions 62" ( Premi " ¿¡aragall" de 1'Insti 
tut d'Estudis Catalans). Es tracta d'un estudi detalladissim sobre 
els fets turbulents del I909. L'autor ens sitúa en aquell ambient 
i forneix uns elements de judici que son essencials per a compren 
dre la reacció deis que "cromen", deis que s'lio miren tot esqui 
vant llur responsabilitat politica i deis que havent callat per co 
vardia no teñen altra preocupado que la de servir-se del fracás 
de la revolta-protesta popular contra la guerra del ílif per a una 
venjanqa de classe, d'una classe que sofreix de miopia. 

¿I llibre de Josep Bonet está centrat en un personatge : e 1 
poeta Joan Maragall. El catalanisme i el barcelonisme veien en a -
quella gran i estimada figura un liric tancat en el seu món; u n 
dignissin ciutadá que viu a Barcelona,peró que no baixa al car -
rer on, de fet, viuen els homes entenallats a llurs necessitats i 
neguits, propensos a reaccions violentes. Per a la majoria de ca-
t'alanistes de la generació del 1931, Maragall era el poeta de "La 
vaca cega" i, a mes estirar, de "L'Elogi de la Paraula". Gaziel d_e 
nuncia,peró, la deformado que s'ha fet de 1'estampa ,hi ho fa amb 
amb una franquesa sorprenedora. Leia en una carta aáregada a Josep 
Bonet :" i?e li estranyi la meva felicitació mes calorosa. La since 
ritat i el coratge no sen pas dots que sovintegen entre nosaltres. 
Ni tan sois ara que els necessitem mes que mai. La nostra ge'nt -
i molt especialment la pertanyent al que en diuen "clast>es direc
tores" ( que justament:mai no han dirigit res a Espanya...) - tinc 
la impressió que nr han escarmentat a penes, Els tópics histories, 
politics i socials que ens dugueren fa poc a una de les mes grans 
catástrofes nostros, veig que rcfloreixen com si res no hagués pas 
sat. I per aix¿ respiro una mica quan per atzar cm cau a 1 o "s 
mans una obra com la que vosté ens ha donat, on queda esmicolada 
la figura casolana, mig de pastisseria de 1'antic Eorn de 3ant Jau 
me barceloni, que de Joan Maragall ens voldrien fer empassar la 
gent benponsant ( que vcl dir bendigerent ) altra vegada mestres-
sa de la superficie nostra. " 

Barcelona crema pels quatre costats "católics" en aquella set-
mana del juliol del I9Ó9. El mpviment de protesta contra 1' em -
bn.rc^mont de forcos por a la guerra del Rif manca de direcció, es 
desborda fácilment sense que cap de los supliques per a canalit -
zar-lo i donar-li uns objectius politics trobi eco en els partits 
republicans i"solidaris». Un cop sufocada la flama que exalta els 
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El poeta Maragai.l... 

incondiaris, pero no les que abrusen oís eonvents, surten a la su
perficie els porucs, la "turba,„. conservadora", i exigcixen ven -
jangá 0 Maragall, un creient integral, s' indigna davant la nova o-
nada d'odi que ünicaraent parla d'escarment car, el que ell voldria, 
és que la justicia a seques exigida per la dreta desencadenada es 
convertis en una justicia humana, la que té en compte el per qué 
de l'encogament deis homes que els condueix a la violencia. 

Maragall se sent inquiet peí cami que preñen les coses i está 
disposat a fer comprendre que el remei no és una persecució siste
mática ni molt menys 1'afusellament,, I escriu cartes i mes cartes, 
els destinataris de les quals figuren entre els qui poden evitar 
la catástrofe : politics destacats de la dreta catalana i madri -
lenya amb evident influencia sobre el govern de 1'época. " Jo n o 
puc creure - els diu - que aixó acabi amb cap.afusellament; fóra 
una barbaritat mes que tampoc cree que el liovern tingui la Torga 
de cometre, afortunadament." 

Malauradament, el Govern fa afusellar i, el que és mes deplo -
rabie, les dretes, tota la dreta, 1'instiga al cástic suprem, amb 
la qual conducta mereixen el dicteri do Maragall ; son doblemen t 
covards; en no oposar-se ais incendis i després en no atrevir - se 
a demanar el perdó deis esgarriats. Esperit torturat peí nou de -
sastre provocat per la gent d'ordre i el qual inicia els afusella-
ments, el nostre poeta "baixa al carrer" i posa en joc el seu pre_s 
tigi contra la nova follia. Francesc Ferrer, 1'anarquista, ha d'és 
ser jutjat per un tribunal de guerra i ningü no dubta de la fataT 
sentencia que 1'espera. El católic Maragall disposa de poques ho-
res, do ben pocs momcnts si vol evitar l'execució i es decideix a 
invocar el seny de les dretes des de les columnes,precisament,d'un 
diari católic ; "La Vcu de Catalunya", amb l'article que escriu ra 
pidament i que té per titol "La ciutat del perdó". Maragall confia 
produir el xoc psicológic que fará reaccionar els católics i els 
inclinará a una clemencia, que ell suposa determinant. Pero " La 
Veu de Catalunya" no publica 1'article i la sentencia de mort sig
nada peí Capital general será, per aquell silenci, com contrasig -
nada per la "Lliga Regionalista". 

El bell clam de Maragall no 
nins, "La Veu de Catalunya" els 
na que els deia : " aneu a de-
manar perdó a la justicia hu -
mana, quo será demanar-íxe per 
a vosaltres mateixos a la divi 
na, davant de la qual son pot-
ser mes culpables que ells." I 
el responsable d'aquell silen
ci fou no res menys que Enric 
Prat de la Riba, el tan cantat 
"seny ordenador de Catalunya". 
El crit angoixós de Maragall 
no fou conegut fins el 1952 , 
quan aparegué en una de l e s 
tribuna - 4 

pogué ésser conegut deis barcelo -
priva d'entondre la veu cristia -

" El catalanisme era essencial-
" ment revolucionari, com ho és 
" tot moviment nacionalista rei-
" vindicatiu, i el catalani s m e 
" era nacionalista. Aquost cará£ 
" ter essencialment revoluciona-
" ha estat generalmcnt massa obli 
" dat pels qui tracten d'aqueU 
" moviment, i aquest oblit expli 
" ca potser que resultin incom-
" prensibles alguns episodis ob 3a 
" historia catalana moderna." 



El catalanismo burgés portave.,perd, una grandissima con-

tradicció interna ; volía transformar radicalment Espa -

nya, sense que es produis ni la menor trencadissa ma -

terial a Catalunya " - Gaziel 

El poeta MaragaH... 

"Obres completes" que editaren els filis de Maragall. Com tampoc 
arriba al coneixement püblic la carta en qué Prat de la Riba refu-
sava la inserció de 1'article, fins ara que l'ha desempolsat en 
Josep Bonet. El tcxt del lider de la Lliga és una pega politica , 
de dolenta politica, que no abona gens l1estampa que s'ha vingu t 
prodigant del nacionalista desaparegut. iilegiu-la ; 

" Amic Maragall: La repercussió deis successos que 1'anar -
" quisme internacional organitza arreu amb motiu de l'exe -
" cucié d'en Ferrer i la salva de bombes amb qué ha coinci-
" dit a Barcelona, produeix un estat d'opinió que fa impo_s 
" sible i contraproduent en el moment actual el publicar el 
" seu article, fins en el cas improbable que ho permetés la 
" censura. 

" Per altra part, el Rei i en Maura s'han hagut de fer una 
" gran violencia sobre si mateixos al negar l'indult; p e r 
" complir el seu deber s 'entreguen a les ires deis agita *-. 
" dors. Tota accié en el sentit del seu article en aquest 
" moraent equival a eludir part de la responsabilitat, a dei_ 
" xar-los sois. - Enric Prat de la Riba." 

Costa molt de descobrir en aquelles ratlles el Prat de la Riba 
nacionalista, el pensador politic de "La Lliga".j En Prat enternint 
se davant el "cas de consciéncia" (sic) de Maura i del darrer rei 
borbó! El poeta, com observa Bonet, tingué rae contra el politic; 
Maura dimitéix vuit dies després de 1'afusellament de Ferrer i no-
més ais cinc dies de la carta de Prat a kiaragall,i " allargá uns 
quants anys la vida del lerrcuxisme que, en I9O9, es trobava en da 
vallada". En efecte, les eleccions del desembre del mateix 1^09,d£ 
naren la majoria municipal do l'ajuntament de Barcelona al lerrou 
xisme i les minories a 1'esquerra republicana nacionalista, i sn 
maig del I9IO les eleccions a Corts tornaven a donar les majori&s 
de la capital a les mateixes formacions, mentre que Cambó era der-
rotat a Barcelona i la Bisbal. El poblé,dones, es posa del costat 
deis que s'oposaren a la repressié i rebutjá els que l'aprovaren. 

Mes tard, encara, Maragall tornava a parlar al poblé. L'arti -
ele "L'Església cremada" - aquella vegada publicat a "La Veu de Ca 
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El poeta Maragall... 

talunya", si bé "bastant deformat" pels censors eclesiástics del 
diari - constituí una nova crida a la consciéncia cristiana per 
tal que s'esforces millor a comprendre els obrers. El poeta hi a-
bocava de nou tota la seva ánima i s'hi revelava coca un precursor 
del nou esperit demo-cristiá que ha donat a Europa noms preciar s 
com el de Maritain i Bernanos. 31 gran poeta era una brasa ence sa 
d'amor i de progrés catalana* Eli no estava per les conveniénci es 
de classe, de la que anava a dormir i a descansar a missa; pres
cindía de l'ambient benestant de 1'época i es lliurava en eos i á-
nima al poblé, del qual se sentía responsable. Tant, que fins es 
féu el propósit de servir-se de "El Progreso", de Lerroux, com la 
tribuna mes eficient per a assenyalar el bon cami' ais obrers. El 
seu intent fou ádhuc comunicat al secretari del bisbe Dr. Torres i 
Bages de Vic, tot observant,peró : " que tenia por d'esgarriar i 
d'esgarriar-se ell mateix". El sol fet de pensar en una tal cosa 
en aquella época del ferctge anticatalanisme i anticlericalis me 
del" Progreso" demostra fins a quin punt el poeta se sentía inquict 
i a prop deis obrers. 

Evocant aquells temps i al.ludint 1'actitud deis homes de "Xa 
Lliga", Josep Bonet escriu % " ... La Lliga, l'any I9O9, en pren -
dre aquesta actitud ( al.lusió a la campanya de "La Veu" que inci 
tava a la delació ) confirma l'abandó de la seva posició de partlt 
nacionalista centrista i interclassista, i es decanta definitiva -
ment cap a una posició conservadora i classista (...) Aquest feno 
men, que la crisi del I909 posa al descobert, s'aná accentuant al 
llarg deis anys, manifestant-se a cada nova crisi (...) fins que 
es resolgué,finalment, amb el triomf del conservadurisme sobre el 
nacionalisme." I el mateix escriptor treu les tristes conseqüén -
cies de la defecció de la dreta catalanista, de la qual no ha sor-
tit cap altre Maragall que alces la veu contra la repressió que S£ 
fri el nostre poblé un cop acabada la guerra civil. 

Els fets han vingut confirm.int la defecció de "La Lliga",d'a-
ouest partit que sempre s'ha evocat oposant-lo com a "constructiu" 
i "responsable" a les esquerres "demagógiques" i "insolvents". Hi 

El Comte de Güell robia en 1932 a Paris un amic, tot de-
solat, que li comunicava que la Reforma Agraria acabada de 
votar a les Corts de la República li amputava seriosa 
ment el seu patriuoni. El Comte de Güell li contesta :Qué 
se me'n dona puix que rebo la gran alegria d'haver-se vo-
tat al mateix temps la Llei d'^utonomia per a la meva Pa
tria! 

QUIN BELL EZKIJPLE DE PATRIOTISME! 
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El poeta inaragall... 

han hagut, certament, defeccions en els rengles esquerrans,peró es 
tracta d'individualitats i no pas de tota la col.lcctivitat com en 
el cas de la dreta. 

Fallaren, per esperit de c.lasse ; Prat de la Riba, en I909, en 
aliar—se amb Maura i sostenir la seva política de repressió a Cata 
lunya, contra els obrers; Cambó i Ventosa, en I£I8, desertant el 
moviment d'esperanza renovadora que fou 1'Assemblea de Parlamen -
taris i entrant en els rainisteris reaccionaris; Puig i Cadafalc, 
en 1923, pactant - la cosa s'ha verificat - amb Primo de Rivera , 
el qual acaba destruint la propia obra de la Lliga: la Mancomúni -
tat de Catalunya; Ventosa i Calvell,altra vegada, en 1931, pres-
tant-se a apuntalar la defallent monarquía borbónica; Abadaí, en 
1934? reintegrant-se ünicament al Parlanient Cátala per a defensar-
hi l'aplicació de la decissió del Tribunal de Garanties Constitu -
cional ( a les mans de la dreta espanyola ) que retallava el dre t 
sobre legislació en materia agraria i, finalment, falla tota la 
Lliga , en I936, en donar la seva aquiescencia ais complotadors que 
calaren foc a tot Espanya i tingueren pressa per destruir 1'Esta -
tut de Catalunya i ensanyar-se contra tot el que el nostre poblé 
tant estima : la llibertat individual i la cultura .El b a 1 a nc,, 
dones, de la dreta catalanista i de la Lliga,mes concretament, no 
ha pogut ser mes catastrófic per a la nostra térra. 

Joan Sauret. 

Els estudiants contra els falangistes. 

Dé la crónica de j", Guilleme-Bm.lon, corresponsal del "Eigaro" a 
Madrid, del 12 de febrer : " L'agitació que s'ha amparat des de 
fa unes setmanes de la ioventut universitaria espanyola no pot és-
sér silenciada. Aquest mati, Madrid ha estat el teatre,durant más 
d'una hora i mitja; d'una manifestació que agrupava 2/500 estu. -
diants, entre els quals s'hi veia un cert nombre de clergues.Es anb 
crits de "Visca la llibertat sindical" que els manifestants han en 
vait la plaga de Quevedo, completament bloquejada per vehicles de 
la Policía armada. Contráriament al que venia succeint fins ara,la 
policía s'ha mostrat severa i ha utilitzat les porres per a dis
persar els grups que circulaven cridant frases hostils al régim 
i distribuint fulls. Segons les noticies de darrera hora hau ri e n 
estat detinguts una vintena d'estudiants. 

Que els estudiants de 42 facultats hagin, per altra part,decicüt 
de boicotejar el sindicat ünic oficial aporta igualment lá prova 
de la desafecció envers el món en qué es desenrotllen llurs acti 
vitats. EL fenomen no és nou ; revesteix les formes clássiques de 
les circumstáncies que acompanyen les modificacions de les estruc
tures deis paisos sotmesos a serioses evolucions. Obeint ais sig 
nes del destij la joventut s'alqa sobtadament contra el que l'en-
volta, contra l'ordre establert." 
tribuna - 7 



LA FORMULA "FEDERALITZANT» DE BÉLGICA 

"Le Monde" ha püblicat una crónica del seu corresponsal a Bru*-
sel.les , datada del 15 de febrer, en la qual es detallen les de -
cisions de la "taula rodona" demo-cristiana i socialista per tal 
d'intentar de resoldre el greu problema de les actuáis relacións 
entre les comunitats v-ilona i flamenca belgues. 

El partit demócrata cristiá i el socialista proposen , en el 
pía constitucional, unes reformes d'estructura i en el terreny es-
trictament deis partits la creafció- dvuna Comissió paritaria que 
entendrá en les qüestions lingüistiques. Aquesta estará integrada 
per un nombre igual de representants deis partits nacionals, esco-
llits entre les personalitats del món politic, universitari, cultu 
ral, cientific, económic i social. 

Es , evidenment, grácies a 1'acció d'aquesta Comissió paritá -
ria que.ambdós partits aspiren a afavorir "una mentalitat de col 
laboració i de confianca entre les commnitats, la qual és conve-
itient fortificar per un gran nombre de mesures i actituds que no 
poden ésser concretades en les liéis." 

La "taula rodona" proposa d'inscriure en la Constituciós que 
Bélgica compren quátre regions lingüistiques : la regió francofó -
nica, la regió de parla nerlandesa, la regió de Brusel.les capital 
i la regió germánica. Les regions de llengua francesa i de lien -
gua holandesa disfrutaran d'una autonomía cultural. El govern tin 
drá cura d'observar al seu si un estríete equilibri lingüistic, i 
es declara facultativa la utilització deis idiomes. Un altre ca
pítol deis acords es refereix a la descentralització i a la descon 
centració en el pía administratiu i en 1'económic. 

El problema lingüistic ha preocupat preferentment els interlo-
cutors, els quals proposen unes mesures que poden desenverin ar 
1'actual pugna entre valons i flámenes. Es crearan dos Conse'll s 
Culturáis, cadacun deis quals curará del desenrotllament de la cul 
tura en la seva propia regió i en la de la capital,per a la qual 
una Comissió Permanent donará la seva opinió ais consellers cultu 
rals en qüestió a fi d'obtenir 1'harmonització i la coordinació de 
llur acció sobre el territoíi de Brusel.les. 

La proposició,peró, que innova revolucionariament en els eos -
tums parlamentaris especifica que " les votacions relatives a les 
liéis lingüistiques " o a llur modificado " no es consideraraSpro-
vades si malgrat la rnajoria simple la votació reveles l'oposici ó 
de la meitat mes un deis "diputats inscrits en un grup lingüistic." 
Aquest propósit, amb el qual es tracta d'evitar nous afrontaments, 
és francament federalitzant perqué nega el dret a una majoria par 
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La fórmula federalitz-ant. . . . . . 

lamentarla d'esclafar una minoria. I una altra mesura que rectifi 
ca igualment les tradicionals normes parlamentarles el consti -
tueix l'article en qué es preveu que en una "mocid d'excepciá" si£ 
nada pels tres quarts del nombre de membíes d'una comunitat es pot 
declarar que un projéete és susceptible de causar un greu perjudi 
ci a les relacions entre ambdues comunitats nacionals i que, en 
conseqüéncia, el projecte ha d'ésser so traes a un procediment espe
cial. La qual cosa vol dir que el Par 1 amení~ no podrá tirar al dret, 
cora vulgarment es. diu, si no que en cas de litigi es veurá obli -
gat a recorrer aún procediment conciliatori. 

Queda, dones, ben evident, que els dos partits belgues ja ci -
tats, han tractat el problema de les comunitats nacionals amb una 
responsabilitat que els honora. Amb les mesures indicades demos -
tren que han arribat al f'ons huma del problema i han fet tots els 
posssibles per a prevenir el desencadenament de futures passions, 
en lloc de sortir del pas cuinant fácils i enganyosos procediments 
que, de fet, mai no resolen res. 

Per la nostra banda desitjariem que l'exemple de responsabili
tat d'aquells belgues - els quals no s'han prevalgut de cap tabú 
constitucional o parlamentari per a esbiaixar el fons del proble -
ma o mal resoldre'l - fos tinguf . en compte pels demócrates cris 
tians i els socialistes d'aquells paísos en que estigui plantej at 
un problema de comunitats o de nacionalitats. - A. 

ün altr<e- procésV- El—corresponsal del "Fígaro" a Madrid ha enviat 
una extensa crónica sobre el procés vist contra Mossén Dalmau,Ra 
mon d'Ayala i Joan Sales per haver encapqalat una llista oen 
qué 420 ciutadans denunciaren els atropells policiacs efectuats 
contra els detinguts a Barcelona, La decisió de fer la vista a por 
ta tancada exaspera un centenar de clergues catalans i madri -
lenys, els quals manifestaren llur disgust davant la sala en qué 
s'havia de celebrar la vista. Maígrat els advertments de la poli
cía els manifestants, amb altres 150 persones, persistiren a en -
trar a la sala i en no poder-ho fer es posaren a resar en alta veu. 
"Insensible a la solemnitat del moment, la policía1els expulsa sen 
se cap mirament mentres que funcionaris de la justicia increpar en 
els manifestants amb crits de "¡Los curas al Congo!". " En asso -
ciar-se mes o menys directament a les protestes deis obrers,delses 
tudiants, deis "nacionalismes" catalans, bascos ,gallees,etc.1'un 
deis pilans tradicionals del franquisme sembla que cada dia mes ma 
titza la seva actitud envers les estructures que estima condem-
nades a terme i a les quals no desitja associar-hi la seva sort." 

i£l mateix f en ornen - escriu "Le Monde" - s'ha prodult amb mo -
tiu del procés contra el clergue base Gabigacoegeascoi. 
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M A R G I N Á I S 

Qué hi diu 1 'Ángel de la Guarda? 

Sovintegen els actes de barba
rie efectuats per les policies ce 
Portugal i Espanya contra els es • 
tudiants i els obrers. Qué hi fa 
que el régim d'ambdós Estats es 
prevalgui del cristianismei que 
les forces de l'"ordre" franquis 
tes hagin triat per patró no res 
menys que a 1 'Ángel de la Guarda? 
Tant l'església espanyola com la 
portuguesa teñen les orelles ten 
petites que no perceben oís crits 
de dolor deis que s¿n maltrae 
tats a les comissaries de poli -
cia. 

No manquen, és cert, deixebles 
de "Don Camillo" que des de les 
parróquies i fins davant deis 
tribunals denuncien les salvatja 
des deis amparats per 1'Ángel de 
la Guarda; peró que fan tots 
aquells cardenals, arquesbisbesi 
bisbes per aturar els bragos de 
tants émuls de la Gestapo? I que 
no J surtin amb alió 'de " doneu 
al César el que és del César"car 
bastantes jerarquies s'han amis-
tanqat amb el César i baladrone-
gen de "Consejeros del Reino" i 
ádhuc figuren a Falange! 

I pensar que un sol crit d'u n 
jerarca bastaria per a tallar , 
en sec, l'acció malvada de la 
policia espanyola! Pero l'esglé
sia hereva del Cardenal Cisneros 
no está per imposar ordre a les 
forces del desordre i si hi ha 
qui cau mort a les seves mans,ja 
se . x'enterrará amb unes magnifi 
ques ab soltes prometedores de 
la gloria eterna. 

?Qué hi diuen 1'Ángel de la 
Guarda i ... el Vaticá? Ja fóra 
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hora que 1'Església es captin -
gués millor de la salut deis pjo 
bres morfcals, tan si viuen ais 
paisos situats darrera el "ri -
deau de fer" com en els altres. 

Quan Josep Pía ronca. 

Un lector "malhumorado" de la 
revista "Destino" fa retrets 
a Josep ría perqué en lloc d'ejs 
criure sobre la carestia de la 
vida perd el temps amb"arti -
culos intrascendentes sobre el 
roncar". El destinatari fuig ve 
ritablement d'estudi amb una pía 
gada : ell no entén en la mate
ria i, donada la seva ignoran -
cia, ell que si , se'n va a tro 
bar un economista. 

Francament, els coneixements 
que té Pía sobre les qüestions, 
tant d'Espanya... com de Portu
gal son limitadissim»6, a jut-
jar per la seva col.laborac i ó 
a "Destino" i el color deis nü-
vols, les cales, els apare 11 s 
dentaris, la culinaria i els 
ases. Ell,peró, no sap res, ab-
solutament res?sobre la cares -
tia de la vida, la situació uni 
versitária, les vagues, l'estra 
perlo oficial, la repressió an
ticatalana, etc.etc. 

En canvi, canta com una ciga
la al bat del sol quan es trac-
ta de les qüestions politi q ues, 
socials, económiques i fluvials 
de Franqa, d!Italia, del Para -
guai i del Negus. Quin gatamau-
la és l'autor de "coses vistes* 
i de les que no veu! 

"He dicho algo?" 

Ja ens hem r e f e r i t mes d'unave 
gada a l a polémica que sobre &s 



Margináis,,. . 

forns ere ¡atoris d'Hitler han sos_ 
tingut a "Destino" raolts lectors, 
en llur gran majoria per a asse-
gurar 1'existencia que, un altre 
lector ingenu(?) ĵ osava en dubte 
després d'haver llegit a "El Cru
zado Es;u>arLol" que la cosa no de_i 
xava d.'ésser una col os sal enganyi 
fa inventada pels jueus a fi de 
demanar unes fortes indemnitza -
cions al govern d'Alemanya. 

Pero com que la polémica s'a 
llargava massa, un altre lector 
hi intervingué amb un argumentque 
tancava de cop, guillotinava la 
polémica % Que l'existencia d'a-
quells forns es certa ho prova , 
mes que res, que el General Fran 
co abandona Hitler aixi que tin
gué coneixement d'aquell terrible 
genocidio 

I, com se sap, Franco ho sap a-
lló que se'n diu tot, a condici ó 
que succeeixi lluny, altrament,si 
els fets passen sota els seus 
nassos, a les comissaries de po -
licia de Castella,Astüries, d'Euz 
kadi i Catalunya, 1'home no es 
dona compte de res,encara que li 
ho diguin. .., 

Vi.brant elogi deis Jocs Floráis de Perpinya. 

L'es.criptor Gonzalo Báez Camargo, conegut a "Excelsior" de kéxic 
pels articles que signa amb el pseudónira de "podro Gringoire", ha 
publicat un treball? "Pasión y triunfo ce la Lengua Catalana". Es 
tracta d'un estudi de les vicissituds per qué passa el nostre i -
dioma i les quals han obligat a celebrar els Jocs Floráis fora del 
nostre poblé. Par-lant deis celebrats d^rrerament a Perpinya escriu* 
"Los catalanes de adentro se vinculan,por medio del certamen, con 
los de afuera, diciéndoles, con las palabras emocionadas de Mará -
gall ;" que el mur que ara ens separa " es impotente para impedir 
esa honda comunión espiritual. Los Juegos Florales de Pérpiñán tu
vieron un esplendor que en nada desdijo de la tradición (...) Ade
más de su significación poética, fueron también una expresión de fe 
en la libertad. La lengua catalana alma de una antigua y respeta -
ble cultura se ha convertido por obra de la opresión, en una bande 
ra de lucha (...) se mantiene erguida y triunfante, y un dia, que 
deseamos próximo, podrá volver asi a su propio hogar."- P.Gringoire 
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La lenta auto-critica. 

Des d'aquestes mateixes co -
lumnes remarcarera,aplaudint- Iq 
el bon estil de Pelmiro Tglia_t 
ti„ Un altre destacat comunista, 
no italiá, ens forneix l'ocasió 
de referir-nos de nou a les ma-
neres i estils, rectificats,que 
apareixen en altres partits mar 
xistes. 

Evocant,aquella personalitat 
comunista?íes dificultats que 
troba la premsa del partit diu: 
" cal evitar en els comentaris, 
aquest to d'infal.libilitat un 
xic pedant que és sovintment el 
nostre i que fastigueja , ben 
justament, els no comunist e s 
en lloc de fer-los reflexio. -
nar i convéncer-los" I que si 
la polémica " és necessária amb 
l'adversari de c.lasse, quan es 
tracta deis demócrates no ha de 
considerar a priori de mala 
fe el que ells sostenen i ha 
de tendir no pas a ridiculitzar 
los si no a persuadir i conven
cer. " 
Qué els ha tardat a consta 

tar aqüestes evidents falles' 



INFOR-'iACIONS BREUS 

UN ALTRE CAS GRIItAU?.- Els corre^ngngg^s a Madrid de la 
premsa estrangera es fan aquesta aavant el segon pro -
ees contra Justo López. Actualment está condemnat a 23 
anys de presó. Se l'acusa de nombrosos assassinats per-
petrats, diu l'acusació, per la Brigada 32 mixta, de la 
qual era el Cap. D'arreu del món han estat enviats tele 
grames a Madrid per a evitar una sentencia de mort. 

- " LA PREGUNTA que se formulan hoy multitud de españoles - escriu 
des de Madrid a "Ibérica" de Nova York G.López - es qué ocurre? 
Sn otros términos que el limite, antes más o menos lejano,de la 
incapacidad del general Franco?es un hecho actual. Se puede afir 
mar sin ambages que la fuente de energia personal que sustitui a 
a las instituciones politicas democráticas, ya apenas existe. No 
se trata de un deseo, o de un método para sorprender al lector, 
si no que es un hecho. Un profesor amigo que visitó no hace mu
cho, al Jefe del Estado me decia : " no es exageración popular,ra 
zona mal y con esfuerzo. Su energia mental parece agotada", y a-
ñtidió, cogiéndome del brazo a la española, "les queda a Vds. una 
buena papeleta." 

- LA CUA DE LES ELECCIONS NORDAMERICANES. -(Corresponsal). Es parla 
molt a Barcelona del disgust que produlen a Fraga Iribarne les 
cróniques electorals favorables al candidat demócrata que J.Ma -
ria Massip enviava des deis EE.UU. a l'A.B.C. i reproduldes peí 
"Diario de Barcelona". Malgrat la severa censura, sempre quedava 
alguna cosa d'aquelles cróniques. Finalment, Fraga amonesta el 
director del diari madrileny per tal que fes cessar immediata-
ment el seu corresponsal. Luca de Tena proposá a Massip una al -
tra corresponsalía, la qual oferta no fou acceptada. Pero també 
s'assegura que vista 1'actitud ferma de 1'interessat, les coses 
han tornat en 1'estat que estaven abans de l'incident. 

- UN DIPLOÍ'IATIC que parla pels colzes ha resultat aquest marqués de 
Nerva que Franco presta al govern alemany per a anar al Caire a 
fi de fer de mitjancer en el conflicte que oposa els dos palsos. 
En tornar del Caire, el diplornatic s'engegá des de la T.V. ale -
manya i dona tota mena de detalls del resultat de la missió; p_e 
ró en dona tants i alguns molt vidriosos que,vista la indigna -
ció deis alemanys, 1'home digué l'endemá que no havia dit el que 
ell havia dit. Per tal d'adobar la vaixella trencada e]_ govern 
alemany ha designat un altre mitjancer: el rei de Jordania. 

- "OMNIUM CULTUREL" ( 70,rué de Ponthieu,Paris) ha distribult el 
numero primer del seu "BUTLLETI", que apareixerá cada dos- mesos 
per tal de donar una detallada informado de totes les mani -
festacions culturáis catalanes celebrades arreu del món. 
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ITOTBS ADMINISTRATIVAS 

Renovament de les subscripcions a TRIBUNA.- Publiquem la primera 
llista deis amics que ens han trames un "mandat" bé peí renovament 
de llur subscripció o com a donatiu : 

Omnium Cultural,Mique? Sánchez,Un segrianenc, Manuel Ferré, 
Esquerra. Republicana.,. .Francesa F&rrer, Enric Roig ,dues ve 
gades, Salvador Not,. .J'psep. Camps i Simon'é Guittárd ( tots 
del Departaraent del . Sena).Ramón Gómez ( Bóuches du Rhone) 
Ricard Codina, Victor Duran, Josep Mauné i Isidre Balada , 
( deis Pireneus Orientáis). Josep Gomis ( Loir i Cher).Mi-
quel Vilella ( Tarn i Garona). Llibert Bailo ( Gironde).Jo_ 
sep Santos i Josep Rossell (Sena i Mame). Andreu Pinen(A-
veyron). Liorenq Reverter (Gers). , 

Recordem que els ¡imandats" per a la subscripció ( 15 frs, anuals) 
han d'ésser adregats a 1'Administrador : 

Josep FALGÜERA 
C.C.P. Paris - 17.370-01 
5, rué Marcel-Senbat - HOUILLES (S & 0) 

-r Molts amics ens demanen,al dors de llur darrer pagament, que 
desittiarien saber el que els manca abonar per a estar al cor-
rent. Dintre d'aquest exemplar del periódic trobaran una car 
tolina-mandat que_indica quan.els manca per a regularitzar 
l'abonament per a l'any.1965. 

- Son en gran nombre els amics que ens demanen exemplars de 1'e 
dicié del mes de genér, en la qual es publicava un extens co
mentar! relatiu al succelt en els darrers Jocs Floráis de Per 
pinyá. Sentim haver-los d'informar que no ens és possible com 
plaure'ls perqué s'ha esgotat l'edició tot i el tiratge ex -
traordinari que en férem per a les Amériques i 1'Interior. 

Informacions breus, 

- UN CLKRGUE BASC ha estat informat per un jutge que el considera 
va en llibmstat provisional,a la disposció del tribunal,perqué fe 
dos mesos digué en un sermó que "cinc o sis policies passaven gal 
rebé tot el temos torturant fisicament i moralment els detin 
guts bascos a les comissaries". 56 clergues s'han declarat soli
dar i s d'a^uell encartat peí jutge i es reuniren a l'alcaldia , 
d'Ajurias, per a fer saber llur actitud. 

- "MAÑANA", es titula el nou mensual que apareix a Paris sota la 
direcció de Julián Gorki. Es tracta d'una "tribuna democrática 
española" que está totalment oferta ais de 1'interior. 

JJltima hora_: página I4_ 

Le jjirecteur : Josep SAITS tribuna - 13 Paris. 



Ultima hora 

La vista del procés davant del tribunal d'ordre públic con
tra vqu¿tre catalans ha tingut lloc a porta tanca'da. -Els 
defensors han sostingut que és tot Catalunya que jut -
ja el tribunal j car és el poblé tot sencer que ha denunciat 
les tortures de la policía. -, 500 persones acuden a 1'esta
d o de Barcelona per a rebre els processats.- 2.000 estu -
diants manifestén a Madrid contra la manca de llibertat. 

Madrid, 18 febrer ( J.A.Nováis, corresponsal de "Le Monde")-El 
procés contra el R.P. Dalmau i tres intel.lectuals mes, católics ca 
talansjha acabat avui després de quatre sessions a porta tancada . 
El fiscal ha demanat penes d'empresonarnent de dos anys peí delicte 
de propaganda il.legal : en I96O havien signat amb 420 persones u-
na carta adregada a la primera autori.tat judicial de Barcelona, en 
la qual denunciaven "les tortures que haurien estat infligides a 
uns detinguts politics". 

Kla advocats han protestat perqué el tribunal no ha convocat a 
nombrosos testimonis demanats per la defensa i entre els quals fi-
guraven els bisbes de Barcelona i Gerona. L'advocat l'íiralles hafet 
observar que "no sen unicament aquests homes, si no tot Catalunya 
qui ha sostingut llur denuncia," El cmmte de i-«~ontseny, testi m oni 
de la defensa, ha declarat :" La indignació era molt gran a Catalu 
nya, i totes íes classes socials han protestat contra les tortures" 
El P. Dalmau, un deis processats : " Per a portar 1'Svangeli al p£ 
ble és precis prendre part en la seva vida". Bernades, un altre 
processat : " En tant que intel.lectual i encara mes com a cató -
lie, estimo que tinc el deure de protestar contra els atemptats a 
la dignitat humana." 

Einalment, l'advocat i escriptor ben conegut Josep Bonet , ha 
advertit els jutges : " El que feu és jutjar en I965 amb una llei 
adoptada en 1940, de quan tot just havia acabat la guerra. Els ma-
gistrats no teniu el dret de canviar les liéis, pero en les vos -
tres sentencies mostrareu quin és el veritable rostre de 1'Espa -
nya d'avui : 1'estat totalitari del 1940 o bé 1"Espanya oberta a 
a les idees de Pacem in terris". Observa igualment que el fet de 
jutjar els processats catalans, " quatre que han estat escollits 
entre els 42O " podria ésser interpretat com una temptativa d'inti 
midació i constitueix una mesura descriminatória. ( ... ) Els ca -
talans teñen la impressió d'haver estat classificats en una cate
goría apart (...) i per aquesta rao, Catalunya espera amb impa 
ciencia el vostre veredicte". Eeprodult de "Le ¿.¿onde", de Paris. 

- El ma'teix diari dona compte que 500' catalans han acudit a l'es -
tació de Barcelona per a rebre els 4 processats. 

- La premsa del 19 de febrer dona compte que dos mil estudiants , 
de Madrid, han recorregut dos quilómetros sobre la neu cridant "A 
baix el Rector, "Universitat autónoma", "Democracia si, dictadura 
no». 
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