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Vaticá a requeriment del govern franquista.-Ba-

tusses entre manifestants i falangistes. 

Barcelona, 28 de marq,(Corresponsal de Tribuna ).- Abans d'ahir 
va celebrar-se lá proyectada manifestado de protesta per la de -
portació de Dom A. Escarré , 1'Abat de Montserrat. El poblé respon 
gué francament a la crida que se li havia fet mitjanqant uns fulls 
distribults profusament. Sense caure en cap exagerado, podem ass_e 
gurar que éls manifestants passaren de 15.000 (i). Tot el barri 
de la Catedral - Plaqa de Sant Jaume,Plaga del Rei, carrers de la 
LÜbreteria, Princesa, Bisbe, etc.-f oren envaits de vuit a nou del 
vespre per una immensa gernació que anava a expressar-hi el reco-
neixement i 1'estima que li mereix el Pare Escarré,actualment allu 
nyat de casa nostra. 

Els manifestants es proposaven entregar a 1'Arquebisbe Modre
go un escrit en el que es demanava el retorn a Montserrat ;, del 
seú Abat. Si no fou possible aquella entrega és perqué en aquella 
mateixa hora el Doctor Modrego es trobava al Price claUsurant una 
tanda d'exercicis quaresmals que ha tingut lloc aquests •.. darrers 
dies. Per ̂cert , que ha fet molta gracia la fotografia de "Solida-
ritat Nacional" en la que es veu 1'Arquebisbe damunt del "ring" , 
tot voltat de cordes. " Com podia rebre el document - s'ha comen -
tat faceciosament - si el tenien lligat amb tantes cordes?". 

Les nombroses forces de policía que acudiren ais indrets de 
la manifestado hagueren de maniobrar diverses vegades.No aconse -
guiren,peró, malgrat les cárregues donades, que la gent es disper
ses i es cridava "Volem el retorn del Pare Escarré!" i s'entona -
va ininterrompudament el "Virolai". I mentre les forces de policia 
actuaven, a cavall, contra els protestataris, un grupet de falan -

(i) El corresponsal a Barcelona d'O.P.E. calcula en mes de 
CENT MIL els manifestants, si es té en compte els que 
hi havia dispersáis per tots els carrers adjacents al 
lloc de la manifestació. ( p a s s a a l a p a g # 7 ) 
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M___L^5^?Í2A_JÍICTÓRIA__DE___LA___GEKÉRACI^ 

Art.I. El poder a Catalunya emana del poblé, que 
l'exerceix per mitjá deis organismes de la Ge -
neralitat. Art.3. La 1lengua propia de Catalu -
nya és la catalana. Art.4. La bandera de Catalu 
nya és la tradicional de quatre barres vermelles 
en fons groe. Art.7.Tindran la condició políti
ca de catalans (...) Segon. Tots aquells que , 
essent espanyols, hagin adquirit veínatge admi-
nistratiu a Catalunya. Art.II. L ' ensenyamentpri 
raari será obligatori,gratult i cátala per la 
llengua. Art.I4. L'assisténcia social és un deu 
re de la Generalitat. Art.57. Els municipis se
rán autónoms. Art.65. El President del Tribu -
nal de Cassació de Catalunya será designat per 
elecció. ( Estatut Interior de Catalunya -Palau 
del Parlament, 25 de maig del 1933) 

El moviment popular que "ranéese Maciá i Lluis Companys provo
caren, amb la col.laborado entusiasta de les velles i joves fami-
lies politiques republicano-catalanistes d'esquerra de'totes leseo 
marques, aconsegui la gran victoria electoral del 12 d'abril-.'' del 
I93I, amb la qual guanyava la immensa majoria de municipis i culmi 
nava, dos dies després, amb la proclamado de la República des de 
1'Ajuntament de Barcelona, mentre la República Catalana ho e r a 
des del baleó de la Diputado, per Lluis Companys i Francesc Ma -
ciá respectivament„ 

Fou aquélla, no ens cansarem de cridar-ho per damunt deis ter-
rats, una victoria que esqueia principalment a les noves promociors 
patr->ótiques que s'incorporaven a la politica sota el guiatge d'a-
quells liders que havien donat evident proves d'honestedat i ferme 
5a oiviea en les conteses parlamentarles i municipals deis darrers 
vint-i^cinc anys de la dinastia borbónica. La joventut catalana flns 
aleshores allunyada de les especulacions estrictament politiques , 
consiéerá que Catalunya es trobava en un nou moment crucial de la 
seva vida i es dona eos i ánima per a assegur*ar-li una felig sor -
ti da. No s 'equivoca aleshores, no la defraudaren els homes qae ha
vien alqat la bandera de la Resurrecció de Catalunya. Els anhels 
que tingueren per bregol la Renai-xenqa i que en el llarg de segle 
s'havien fet palesos amb manifestacions que sotraquejaren perillo-
sament els fonaments de la vella politica madrilenya, els mateixos 
ideáis que havien abrandat el nostre poblé entraren en 1931 a les 
nostres corporacions publiques i els homes que els encarnaren tras, 
balsaren calendaris i amb una pressa,més que justificada,escurqa -
ren els terminis de les nostres ambicions politiques. 

Restablerta la vella Generalitat de Caálunya, els dirigents del 
moviment popular convocaven eleccions per a la Diüutació Provisin-
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La histórica victoria... 

nal i aquesta, un cop constituida, presentava a la considerad* del 
poblé el projecte d'Estatut de Nuria. El 6 de desembre del 1932 , 
es reunia el primer Parlament de la nova Catalunya. El poder, al 
nostre pais, tornava a emanar del poblé, com proclama 1'Estatut In 
terior en el seu article Ier. 

A banda i banda del portal de 1'Ajuntament de Balaguer hi ha -
vien unes plaques - copiades d'una iniciativa de la"Unió Catalanis 
ta" - en una de les quals, encapqalada amb la data de l'II de Se -
tembre del 1714, es recordava la caiguda de Catalunya, i l'altra 
romania verge, sense cap text, esperant que el poblé hi fes esta t 
de la data en qué s'interrompés la sotmissió per a donar pas a la 
restaurado nacional. Advinguda la nostra llibertat en 1931» el j£ 
ve ajuntament cura d'escriure en la placa en blanc el full d'histó 
ria que tancava un altre trist cicle de Catalunya. 

Aquest fet crucial de la nostra térra, aquesta victoria del p£ 
ble contra la tirania, aquest ressorgiment que abranda totes 1 e s 
joventuts nacionalistes, només té ais ulls de la nova generado el 
carácter de simple incidencia política, perqué els historiadors , 
alguns recensadors i comentaristes 1'han escamotejat amb el proce-
dmment d'aturar llurs recerques a les envistes d'aquell grandió s 
esdeveniment. La por al rise o l'esperit rancuniós d'alguns inve_s 
tigadors els ha portat a silenciar o a esquivar el mes gran esde -
v'eniment de 1'época contemporánia del nacionalisme cátala.Han tro-
bat, com a element de diversió, el modest, modestissim record de 
la reeixida unió administrativa provincial que fou la Mancomunitat. 
Qui sap si el sistemátic oblid referent al dret d'accés de la Llei 
d'Autonomia a la Historia 1'excusen amb la seva relativament rápi
da desaparició; pero també desaparegué - sense pena ni gloria - la 
Mancomunitat de prat de la Riba i,no obstant,les plomes caritati -
ves no es cansen de llengar rams de llorer sobre la tomba d'aque -
lia "unitat administrativa provincial". 

L'any 1931? la joventut catalana guanyá una gloriosa victoria, 
contra qui? Contra els' mateixos que ara malmeten el nostre pais i 
él teñen ignominiosament entenallat. En 1931, la joventut catala
na barra el pas a l'Exércit, 1'Església i a les cledcs mes retar-
datáries d'Espanya, tots els quals han fet de Catalunya un boti 
de guerra. L'any 1931, la joventut catalana arreconá els cacics i 
llurs vergonyoses practiques, tot bolcant la seva bona fe en la 
gran empresa redeptora de Catalunya. Calgué girar-s'hi amb avions, 
canons i ametralladores per a bandejar-la de la cosa publica. Les 
prcsons s'omplenaren de joves i els escamots d'execució no troba-
ren cap excusa a aquest pecat de joventut que és 1'entusiasme,1'es 
peran^a i el desinterés. ~ 

L'any 1931 hauria d'ésser reivindicat per la joventut d'ara , 
car l'obra d'aquella és exactament la mateixa que es proposen les 
generacions actuáis. CATALUNYA era la fita en el I93I, com ho és 
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La histérica victoria... 

en 1965. Els enemics de la generado del I93I son els mateixos de 
la de la post-guerra ; com idéntics son llurs anhels de progrés i 
de justicia. Qué hi fan els cognoms deis homes que restablirm la 
llibertat de Catalunya en 196^; qué hi fan els colors que es triín 
ara'per a la lluita; qué hi fa la terminología i les maneres que 
emprin les noves generacions per al rescat de la nostra terra;l'ü-. 
nic que importa a tots és el recobrament del nostre patrimoni rq-
litic , social i cultural. Que no es faci de la táctica i de . la 
manera de predicar els anhels l'enemic que separa els catalans. C.er 
tament que el temps no passa endebades,peró amb aixó no es pot pre 
tendré alqar una barrera moral .entre el 1931 i el I965 sense cau
sar un tort a la justicia i al desinterés que demostrá la GENERA-
CIO DIGNISSIMA DEL I93Io 

Joan SAURET. 

HITLER PRESCINDÍ D'UNA INTERVENCIO FRANQUISTA 

Aixi que Franco percebe els primers- simptomes d'una victoria 
deis aliats contra les potencies de l'Eix, 1'home tira aigua al vi 
i passá la goma d'esborrar dessobre les cíamoroses prornetenees d'a 
j"u.t militar ais seus padrins. Des d'aleshores, un cop assegurat GT 
braltar per al desembarc deis aliats a 1'África del Nord, els po -
litics es disposaren a oblidar i els periodistes d'una certa ten -
déncia a perdonar els pecats de dreta destacaren amb -tipus gras-
sos els pretextes de que es prevalía Franco per a desdir-se d'a -
quella eterna fidelitat a la "fraternitat d'armes" que 1'unia amb 
les potencies de l'Eix. 

I de mica en mica, amb la col. laborado del temps que tan faci_ 
lita el desmemoriament, s'ha anat acreditant la historia - una his 
tória certament ben tripotejada - de la resistencia de Franco a les 
pretensions bél.liques alemanyes i italiánes. La rehabilitado del 
dictador espanyol va per vies no solament de reeixir, si no i tot 
de fer-lo acreedor al premi d'haver fet guanyar la guerra ais a-
liats. Tot el que féu Franco és resistir-se a entrar a la guerra 
QUAN ERA EVIDENT QUE JA ESTAVA GUANYADA PELS ALIATS o,si es vol,en 
el moment que perdé la confianza en la victoria d'Hitler i Mussoli. 
ni. En llur desesperado, els nazi-feixistes demanaren la coopera
d o d'Espanya i sembla cert que Franco hi oposá inconvenients.Pe
ro la historia d'aquesta resistencia té una primera part i en a -
questa és quan el dictador espanyol volia jugar el seu paper. Peré 
com es veurá seguidament, Hitler considerava com un mal negoci la 
intervenció d'aquell a la guerra i ana trampejant la situado amb 
prometences verbals que no comprometien. Veiem-ho, si no. 
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Hitler prescindí de Franco,.. 

En l'edició de "Le Monde et la Vie",de París ( n¡3143 d'abril ) 
llegim un article que broda sobre la mateixa "resistencia".Va sig-
nat peí professor Louis Rougier - del qual s'ha parlat molt arran 
de les seves preteses negociacions secretes entre el govern de Vi-
chy i el británic - i encara que 1'article está destinat concreta 
ment a rehabilitar la conducta del marescal Pétain, el seu autor 
ho aprofita per a donar un cop de má a la de Franco.Si es té pre -
sent que "Le Monde et la Vie" vé portant a cap una activa campanya 
periodística a favor deis conderanats per col.laboració amb els ale 
manys, les fotografíes mostrant Franco, amb el braq en l'aire, a 
Hendaia i a Montpeller - quan les /entrevistes amb Hitler i Pétain-
constitueixen un homenatge molt mes que no pas un retret. 

" Des del mes de juny, en el moment de l'esfondrada de Franqa, 
(Franco) manifestá el desig d'intervenir en la guerra", escriu L. 
Rougier. " El 8 d'agost, l'ambaixador alemany a Madrid informa Ber 
lin que el Caudillo continua en la mateixa disposició d'esperit , 
si bé formula diferents reivindicacions : la seguretat que Gibral-
tar, el Marroc francés i 1'Oránia serán tornats a Espanya; a mes , 
una assisténcia militar i económica, sobretot en petrolis i blat„. 
Franco, al mateix temps, envia una carta a Mussolini en la qual 
li enumera les "legitimes" aspiracions d'Espanya i li dona pres -
ses per tal-, que intervingui prop d'Hiller a fi d'heure satisfaccid. 
El 17 de setembre - continuem copiant de Louis Rougier - Serrano 3¿ 
ñer s'entrevista amb Hitler a Berlín per assegurar-li que 1 'acti -
tud d espanya n o ha canviat, reclama canons de 380 per a embestir 
Gibraltar i insisteix en les reivindicacions territorials. El 19 
de setembre, Ribbentrop resumeix' les entrevistes amb el Duce ^'Es
panya está disposada a entrar a la guerra i ha fet conéixer al go
vern alemany les seves désidérata. Es refereixen ais aprovisiona -
ments en petroli, blat i matéries primes i la tramesa de determina 
des armes especiáis, aixi com la garantía que la banda costera deT 
Marroc que va d'Oran al Cap Blanc passará, un cop acabada la guer 
ra, sota la sobirania espanyola".( Deis arxius secrets del Com t e 
Ciano- Plon 1948,págs.396-397). " El Furer hi és favorable, en 
principi, sota reserva de la cessió de certes bases del Marroc a 
Alemanya. En el cas que el Duce hi estigui d'acord, un protocol 
será establert amb Serrano Suñer per tal de fixar íes condicions 
de 1'entrada d'Espanya a la guerra. El Ier. d'octubre, Serrano Su
ñer reitera les rnateixes proposicions al Duce". 

Que del cantó franquista, diem nosaltres, es considerava serio 
sament tot el que es refereix a aquella intervenció, mitjanqant éT 
premi, ho proven les declaracions que al seu pas per Paris féu el 
ministre de Relacions exteriors de Franco a la premsa i en les 
quals al.ludia desdenyosament a l'oposició que Laval feia a les 
reivindicacions espanyoles sobre l'Imperi francés. Deia en substán 
cia : " Aquests vells politics no es donen compte del canvi que 
está a punt de realitzar-se a Europa". 
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La noticia de que el govern alemany ha votat un crédit de 
2.120.000 franca actuáis per a pensions ais membres de la 
"División Azul" ha provocat una indignadissima protesta ág 
nada per 6L Daniel Mayer, president de la "Ligue Franqaise 
des Droits de l'Horame". "Aquesta decisió és tant mes ecan-
dalosa - diu - perquué .:' les satoritats alemanyes han re-
butjat les demandes presentades pels deportats espa n yols 
de la Resistencia i els deportats politics espanyols que 
han sojornat cinc anys ais presidis nazis i han perdut la 
seva qualitat de refugiats abans del Ier d'octubre de 1953". 

Hitler prescindí de Franco... 

" Hitler - segueix L.Rougier - ha abandonat l'operació "Otarie", 
el desembarc a Anglaterra, el 17 de setembre. Aquell disposa en a-
quell moment de tantes divisions que no sap qué fer-ne.?Per qué , 
DONCS , NO ES PRECIPITA SOBRE L 'OFERTA D 'ESPANYA? PER QUE ESDEVE 
EVASIU I DE MES. EN MES RETÍCENT? " Heus aci les respostes que ens 
son donades : " Quan el comte Ciano arriba a Berlin el 28 de setem 
bre, Hitler li revela que es proposa "empényer Franqa cap a una 
coalició anti-británica i que s'oposa a la intervenció espa nyola 
.perqué costaría más cara del que val". "Tem que un acord (amb Es-
panya) respecte el Marroc no arribes al coneixement deis francesos 
i que aquests, nomos de pensar que perdrien el Marroc després déla 
guerra ,podrien acabar entenent-se amb Anglaterra." ( Chester Vil-
mot, "La lutte pour 1 'Europe»,pág.73). 

" En 1'entrevista en el coll del Brenner, Hitler argumenta so 
bre les seves preocupacions davant •fussolini. Tem, fet i fet, que 
-les cessions territorials que demana Lspanya puguin determinar 
dues reaccions : una ocupació anglesa de Canáries i que l'Imperide 
Franga es passi a De Gaulle" (J Arxius secrets de Ciano). 

"23 d'octubre del 1940. Tot esperant a l'estació d'Hendaia el 
tren de Franco, el Furer conversa amb Ribbentrop i li diu que quan 
paríi amb Pétain tractará de llenqar els francesos en una guerra 
activa contra Anglaterra. " JO NO PTJC EN CONSEQUENCIA EXIGIR - LOS 
UNES TALS C0NDICI0N3 TERRITORIALS, sense perdre de vista, a mes , 
que si un tal acord amb els espanyols fos conegut, l'Imperi fran -
cés passaria probablement a De Gaulle. Aixi les coses, NO S'ENTRE
GARA ALS ESPANYOLS CAP COMPROLIIS SSCRIT RELACIONAT AlwB LES ATRIBU-
CIONS DE LES COLONIES FRANCESES , i mes si es té en compte que "si 
ells rebien el paper escrit mes insignificant sobre aquesta deli
cada qüestió els francesos acabarien per conéixer-lo atesa la pro
verbial indiscreció deis llatins." " Després d'una esgotadora dis 
cussió que dura nou hores, tot el que Hitler autoritza que Ribben
trop digui a Serrano Suñer és el següent :" Espanya rebrá territo-
ris de l'Imperi colonial francés en la mesura en qué es PUGQTNTRO-
BAR COMPENSACIONS PER FRANCA EN L'IMPERI COLONIAL ANGLES " ' Paul 
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Hitler prescindí de Franco,.. 

Schmid nota : «.** amb la seva lógica implacable, l'espanyol replica 
que podria succeir que el seu pais podria ben bé no rebre absolu-
tament res en el cas que no fos possible trobar aquesta compensa -
ció pels francesos." ( P.Schmid - "Ma figuration auprés d' Hitler, 
I933-I945 " Plon, 1950,pág.264 ) 

Á nosaltres no ens pertoca jutjar la conducta de Pétain,de si 
resisti o no a Hitler; pero es desprén del propi article de Louis 
Rougier que, de bones a primeres, fou Hitler i no pas Franco qui 
posa bastons a les rodes per a evitar la col.laboració bél.lica d_e 
sitjada,i provada, per aquest darrer. nixi, dones, qué lluny estem 
d'aquella pretensió falangista que fa de Franco el presservado r 
d'una nova guerra per ais espanyols. Fou Hitler qui 1'evita car, 
segons Rougier," De no haver-hi hagut armistici, l'exércit alemany 
hauria passat a 1'África per Espanya,tant se val el preu que s'na
guas hagut de-pagar-a Franco."- I després-, fou . preferit ̂ péta.in. 

Almata. 

La manifestació a favor de r'Abat de iáontserrat ( vé de la pág. i) 

gistes, uniformats, col.laboraven amb la policia. Una bona part <fel 
püblic s'adoná d'aquella intervenció i s'hi abraoná en un deis in-
drets de la Plaqa del Rei i la veritat és que els falangistes, a -
questa vegada,no' sortiren gens bé de la gesta "azul". 

El nostre poblé s'ha mostrat ben^coratjós 'i hgfposat de re -
lleu quins son els seus sentmments i la seva voluntat d'expressió 

Els estudiants. 

Durant el mateix mati del dia 26, els estudiants varen provo-
car peí seu compte un extens moviment de policies. Des de Pedral -
bes, on hi ha ara els Pavellons de la Ciutat Universitaria, fins 
a la Plaqa de Catalunya, passant per 1'Escola Industrial i 1'Hospi_ 
tal Clinic o Facultat de Medicina, el poblé estudiantil proclama 
les séves reivindicacions : llibertat sindical, supressió del SEU. 
Els estudiants,dones, no donen pas el brac, a torcer i els desitgem 
la victoria que mereixen. 
.» , MOKTSENY. 
Barcelona 

LES SANCIONS ACiüJüiMIQÜBS CONTRA ELS ESTUDIANTS 

DE LES FACULTÁIS DE DRET I DE CIENCIES ECON0-

MIQUES I COMERCIÁIS DE B/JÍCELONÁ E'JT PROVOCAT 

EMOCIONADES PROTESTES ;JIREU D 1 ESP;JIY;, . 
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E L S P A R L A R S M A T E R N S A F R . A N C A 

per Enric ROIG I QUEROL. 

Sota aquest mateix titol, que hem tradult literalment,el diari 
parisenc, "Le Monde", publica una extensa enquesta. Durant n o u 
dies consecutius, des del 9 fins al 18 de setembre proppassat, a-
quest tema interessant fou llargament exposat i comentat des efe les 
pagines d'un deis diaris mes importants i mes llegit de Franqa. 

L'autor deis nou articles, Ilichel Legris, exposava la situacio 
de les diferents llengües maternes que existeixen en terres ce Fran 
ga. Es una vasta exposició de fets sense que l'autor preteng ui, 
deliberadament sens dubte, de treure'n cap conclusió definitiva . 
En dur a terme el seu treball minucias i honest - una enquesta no 
és un estudi - l'autor s'ha cregut obligat, solament, a exp os'ar 
1'estat actual deis diferents parlars materns que existeixen al seu 
pais ': l'occitá ( la llengua d'oc ), el bretó, el base i el cátala. 
Car l'alsaciá i el cors eis tracta com a dialectes, no pas com a 
llengües origináriament vives, ""derivats .respectivament de l'ale -
many i de l'italiá, parlats pels naturals d'Alsacia 1 Lorrenaipe]s 
de l'illa mediterránia de Córsega. Amb esment, encara, com a dia -
léete, del flamenc parlat a la frontera franco-belga. El primer ar 
ticle anava acompanyat d'un mapa lingüístic on eren indicados les 
diferents contrades franceses que parlen les llengües dites re 
gionals. 

De bon comenqament, l'autor de 1'enquesta diu ais seus lectors 
que les llengües locáis segueixen existint, bé que bastant malal -
tes. Que no es tracta de cap patués, ans simplement de llengües , 
amb els mateixos drets que piiguin teñir,per exemple, el francés o 
l'angles. Car el ciutadá francés, d'una manera general, menysprea 
els parlars dits populars perqué és una concepció que íi ha estat 
inculcada des de l'escola, primer, i des de la universitat,després, 
peí poder central. Aixó, des de la Revolució que, sota aquest as -
pecte, fou digna continuadora de la monarquia absoluta. En efecte, 
afegirem nosaltres, calgué que la Revolució francesafes produís , 
amb tot el seu jacobinismo, perqué les antigües "provincies" fos -
sin suprimides per a donar pas a les designacions administrativos 
deis departaments actuáis. Un francés us dirá, encara avui, que és 
normand, llenguadociá, gaseó, rossellonés, be-arnés, bretó,proven -
gal,etc.etc. Aquests qualificatius, mes que res folklórics, s ón 
ignorats per 1 'administrado, per a la qual no existeixen mes que 
els ñoras deis rius i de les rauntanyes, fredament escollits en l'es_ 
tructuració administrativa del pais, que han substitult els antics 
noms histories. 

El procés de l'abaltiment de les llengües maternes francesesha 
estat la conseqüéncia de la despietada actuació centralista menada 
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Els parlars materns... 

per l'Estat. Deu fer un segle, eren parlades correntment.Llavors , 
només eren alguna nobles, alguns burgesos benestants, ádhuc de ve-
gades mant intel.lectual, empraven el francés oficial;eren, pero , 
una minoria, una mena de "gente bien" de 1'época. Fins avui dia , 
les llengües"populars" només s'han raantingut vives al camp. A les 
ciutats, mitjanes o grans, es troben encara en un estat gairebé le 
tárgic. Només les persones d'una certa edat les saben parlar,' b"e" 
tindrien dificultats a escriure-les passablement. Quant ais j oves, 
llur majoria no parlen la llengua del terrer ni, naturalment, n o 
l'escriuen. Es des de les escoles on s'ha fet el treball de voler 
fer desaparéixer els parlars materns per tal d'intentar de conver
tir en realitat la divisa centralista : un sol país, una sola lien 
gua. 

Inütil que diguem que cap parlar autócton no ha estat ensenyat 
a 1'escola, des de la Revolució francesa del 1769 que adopta u n a 
política intransigent. Des d'aquella data, tots els régims poli -
tics, totes les Repübliques que s'han succeit a Franga han persis-
tit a ignorar les "llengües populars". La llengua d'oil, el fran -
ees oficial actual, s'ha imposat d'una manera absoluta. La táctica 
consistí a presentar els parlars materns com a pobres, com a ordi-
naris. Calia, dones, en benefici de tothom, renunciar a expressar-
se d'una manera bárbara. Els temps medievals eren massa lluny;so -
bretot en relacii amb els avengos atesos posteriorment pelprogrés 
constant de la humanitat. Era peí bé de tots els seus ciutadans 
que 1'Estat central emprenia la salutífera tasca de la "francesit-
zació" de tot el pais. ?per quins set sous entestar-se a mante n ir 
torres de Babel, quan la llengua d'oil era prou rica, la mes rica 
del mon,etc.etc.? 

Fa ben bé tres quarts de segle - 1'ensenyament primari decla-
rat obligatori a Franga - fou el moment adequat per a portar un cop 
mortal a les llengües "populars". Totes les precaucions coerciti -
ves foren preses peí poder central per tal de reeixir en elseu pr£ 
pósit. La llengua dita oficial francesa fou 1'única ensenyadaa les 
escoles, amb interdicció absoluta de fer cap explicado ais infants 
en la llengua del pais. "Nls mestres nomenats foren especialment tri 
ats entre els qui no procedien de cap país originari d' aqüestes 
llengües, tret quan el designat oferia les degudes garanties de pie 
gar-se i fins i tot excedir-se en l'execució del pía centralista. 

I com que 1'ensenyament de la llengua francesa era bo, perfec-
te, sense cap falla, i els parlars locáis absolutament interdits , 
les noves generacions es formaren exclusivament en llengua d' oil, 
que aprengueren sólidament. Se n'han anat servint,gairebé exclusi
vament - tret de rares vel.leltats folklóriques - en llurs rela-
cions familiars, intimes. Quan una familia ha pujat a Paris,atreta 
per aquesta gran influencia que les grans capitals exerceixen ar -
reu del mon, els filis han oblidat totalment i no han parlat,espt 
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Bis parlars materns... 

dir mai mes, cap mena de llengua "local". Aquest fet 1'he pogut re 
marcar, ben sovint, fins i tot en els bretons, considerats com els 
mes recalcitrants a restar fidels a llur llengua materna. Cada ve
gada que, atret peí cognom bretó, he demanat a un alumne si parla-
va la seva llengua propia, la resposta ha estat sempre negativa."EL 
meu pare, la meva mare, si que el saben parlar" - m'han contestat-
"Peró no pas jo. Veureu, com que jo he nascut a Paris" - o bé - , 
"com que sóc parisenc des de molt menut". Aqüestes respostes volen 
dir que a les llars bretones instál.lades a Paris, hom no p arla 
mes entre pares i filis, la llengua propia. Quan em topo ara amb 
alumnes d'origen meridional, com que he hagut de passar per respojs 
tes mes decepcionants, ni goso fer aquest "test", diguem-ne cien -
tifie. Qué lluny que som d'aquell cátala de San José (Costa Rica), 
el qual, malgrat haver ostentat la presidencia de la República d'a 
quell pais, coneixia i parlava perfectament la llengua materna ¿bis 
seus pares. Sense que calgui il.lustrar-ho amb l'exemple deis nom-
brosos catalans, exiliats politics o económics, que es troben es -
campats per aquests móns de Déu. 

( acabará en el numero vinent ) j¿¿ R Q I Q j 0TJER0Lo 

L'Aplicació de les noves 

nor.aes litargiques. 

"... Aquesta sensibilitat 'mes acusada deis clergues bascos i 
catalans en defensa de la llibertat i de la independencia de l'Es-
glésia davant l'Estat, que per altra part no és d'avui, es tradueix 
també en una gran activitat per a assolir que, d'acord amb les no
ves normes litürgiques, la part de la missa que s'autoritza a dir 
en llengua vulgar sigui dita al Pais Base i el Principat cátala en 
llurs llengües vernacles. Els informes que sobre aquesta qüestió 
hem rebut son els següents : 

" Catalunya : L'aplicació de la reforma litúrgica és molt irre 
guiar. A les diócesi. de Girona, Solsona i Vic el nombre de misses 
en qué s'emplea el cátala és aproximadament del 85 o QĈ >. Áixi ho 
han disposat les respectives Comissions Litürgiques diocesanes ,de_s 
pros d'un estudi psicológic, pastoral i lingüistic. A les regions 
de crescuda immigració : les mines de Süria, Cardona i Figols i al 
guns pobles fabrils del Llobregat ,el nombre de misses en qué s'em
plea el castellá és, naturalment, major. 

" A la áeu d'Urgell (...) no sembla que es plantegin proble -
mes particulars, puix que la llengua general de la Diócesi és el oa 
tala. A Tarragona s'utilitza ünicament el cátala com a llengua de 
la missa en totes les viles de la diócesi. A la capital, Tarragona, 
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el nombre de misses en castellá és del 60 fe, i a Reus,Valls, Salou 
i alguna altra vila important s'utilitza també en part el castellá, 
encara que en una menor proporció que a la capital. El Cardenal Ar 
riba y Castro que regeix la diócesi és, en general, contraria 1'üs 
del cátala, pero ha tingut _d'inclinar-se davant la pressió „ 'del 
clergat i deis fidels. 

" El l)isbe de Lleida ,conegut peí seu tradicionalisme exacerbat, 
obliga a utilitzar ünicament el castellá a la capital;perd s'ha re 
signat a donar una certa llibertat ais pobles. El bisbe de Tortosa, 
que és menorqui i molt afecte al Régim, es nega fins ara a la uti 
lització del cátala en la liturgia. A fináis de desembre dos cents 
fidels de la ciutat de Tortosa li adregaren una petició en el sen-
tit de que autoritzés la llengua catalana en la liturgia. 

" ... A Barcelona, el nombre de misses en qué s'utilitza el ca 
tala és menor que el de misses en qué s'utilitza el castella.Hi ha 
una tendencia a canviar aquesta proporció i els católics cata 1 ans 
es mostren molt actius per assolir-ho; pero pesa molt sobre la de-
cisió deis párrocos la persecució del cátala peí Régim,puix que se 
senten desamparats davant les amenaces que alguns d'elís han rebut 
si no se supremeixen les misses en cátala. Les ordres religioses , 
(excepte els benedictins, caputxins, claretians, jesüites i algu 
na altra ordre menys important ) son afectes al Régim i es neguen 
a utilitzar la llengua del Principat. A Barcelona es on 1'asp ecte 
politic de la qüestió adquireix mes importancia." 

(De "Mañana, tribuna democrática española", de Paris.) 

"L'OMNITJM CULTURAL", de Paris.- Nombrosos catalans assistiren a 
l'estatge d'aquesta institució de cultura catalana que, de fet,s'i_ 
naugurava aquella tarda del 3 d'abril. L'escriptor Ramón Xuriguera 
presenta ais reunits l'Omnium Cultural de Paris, societat france -
sa completament autónoma de la institució barceíonina tancada, com 
se sap ,per ordre governativa. ( Un recurs ha estat presentat en 
ultima instancia contra aquesta clausura.) La nova institució es 
proposa esdevenir la llar cultural deis catalans a l'estranger i un 
centre de docuraentacióper ais estudiants. 

Dos membres de 1'interior explicaren ais reunits el funciona -
ment de la institució barceíonina, la qual ha trobat importants 
col.laboracions económiques i moráis en tots els sectors catalans. 
Grácies a aqüestes assisténcies, 1' Omnium ajuda substancial mEnt 
l'Institut d'Estudis Catalans, concursos literaris,ote.etc. Invi -
tats per Xuriguera, diferents deis reunits presentaren suggestions 
tendents a satisfer les nostres necessitats culturáis.a l'estran
ger i per a fer, aixi mateix, mes profitosa la tasca deis intel. -
lectuals, artistas i recercadors catalans, avui dispersos arreu 
del món. Foren ofertes col.laboracions per a un tal comes. Recor-
dem que l'estatge está situat al na 70,rué Ponthieu-Paris 82. 
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L'ACTUALITAT 

Universitaris i o"brers continúen llur acció reivindicativa -

El Govern accepta delegats lliures ai S.E.U. - Actes de 

solídaritat a l'estranger. - Qué proyecten els "coronéis"? 

Continúen les "assemblees lliures" i manifestacions. Se n'han 
eelebrat de nou a Madrid, Sevilla, Barcelona,Salamanca,Bilbao,Va -
léncia, Oviedo,Santiago de Compostela,etc„ A Madrid té lloc una ma 
nifestació d'obrers i estudiants. Arreu d'Espanya es demana acrits 
" Llibertat sindical!1, "Democracia, si, Dictadura,no!". Tierno Gal 
van declara que els que protesten " son los hijos de los vencedo
res, representantes de la burguesia. El Gobierno ha cedido por pri 
mera vez. Dónde está pues la Falange?". Aquesta intenta fer-se pre 
sent amb manifestacions " dieciocho julianas", d'encárrec, a Gi-
jón i a la Corunya. 

Qué fará el Govern? Els delegats del S.E.U. dimiteixen per pr_o 
testar contra el desig del Govern de "resoldre" el plet de la re
presentado universitaria amb un decret, del qual ells no n'han es_ 
tat informáis; peré ,al fi i al cap "policies", retiren llurs dimis-
sions l'endemá. En el consell de ministres del 7 d'abril s'aprov a 
finalment 1'anunciat decret : El S.E.U. estará compost de dos bran 
ques: associacions en les facultats i districtes universitaris. El 
sindicat continuará essent ünic i obligatori i tots els dirigen ts 
serán elegits democráticament, ádhuc el president del Congrés na -
cíonal, el 'guarí üubü Ll Luirá a7l'añile delegat nacional designat—~ 
fins ara, peí govern.El Govern designará un Comissari que f a r á 
d'enllaq entre les associacions d'estudiants i les institución s 
de l'Estat i del "Movimiento". Els delegats democrátics serán ex -
closos de llur representado a les "Cortes" i al Consell Naciona 1 
d'Educado. SI decret en qüestió,i les vacances de Pasques ajudant 
hi segurament ,produira un compás d'espera. Caldrá, també, espe -
rar els Reglaments inhsrents al decret puix que peí biaix d' a -
quests tot podria ésser tergiversat. De totes maneres, es pot par
lar de victoria universitaria puix que és la primera vegada que el 
franquisme es veu obligat a "dialogar" amb els moviments de pro -
testa popular. 

Tres cents delegats de deu paísos assistiren a 1'assemblea ce
lebrada a Londres el 28 de marc or^anitzada per la "Conférence 
des pays occidentaux pour la liberté en Espagne". Foren aprovad es 
diferents mocions a favor deis estudiants i obrers espanyols. Hi ib 
ren presents destacades personalitats angleses, franceses,italia -
nes, belgues, sueques, suisses,etc« 

Mes amunt ens hem referit a les manifestacions franquistes de 
Gijon i Corunya. Heus aci el que diu el nostre corresponsal de Bar 
celona: " Circula un rumor relatiu a una conspirado de "coronéis" 
de carácter ultra-reaccionari. Es parla de tráfics d'armes impor -
tants a Navarra. La procedencia del rumor és seriosa. JÜS tracta 
d'una provatura de "guerra de nervis" o de cosa raolt pitjor?" 
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DECLARACIO D'ESQUERRA REPUBLICANA DÉ CATALUNYA 

La unanimitat amb qué la Un'iversitat espanyola ha reivindicat 
püblicament el seu dret a una vida digna i lliure s'ha guanyat la 
simpatia de l'opinió internacional sense excepcions. Es massa fia 
grant l'esperit retrógrada de la politica franquista i massa es
candalosa la seva pretensió de persistir en una organització sin
dical universitaria que és ., de fet, una altra policia de 1'Es -
tat ,perqué l'opinió publica de tot el món pugui romandre indife-
rent davant la protesta deis que no volen sofrir mes temps llur 
dependencia incivil. 

Gáirebé cada dia, els obrers desnonen uns sindicats verticals, 
igualment al servei del govern, i ara son els professors i els es 
tudiants els que refusen indignants tuteles. Heus aei,dones, dues 

• proves irrefutables de la incapacitat d'un régim que, en els seus 
inicis, es proclamava el redemptor de la societat espanyola.Heu s 
aci doblement demostrat el rotund fracás deis "25 años de paz" i 
d'aquella"EspañajUna, Grande y Libre". Han estat, com bé s'hadit, 
"25 anys de pou", sense possibilitat de cap llum; s'ha fet d'Espa 

- - nya un tros de térra per Hogar a qui en doni mes i tant se val 
si en l'operacié s'ha empenyut la má d'obra espanyola a emigrar. 

Son els mateixos obrers adoctrináis, peí "nacional^-sindicalis-
mo", sonéis mateixos estudiants de la Universitat 1 deis "Colé -
gios Mayores" franquistes en mans'del clergat els que ara s'alcen 
i exigeixen la mateixa llibertat de qué gaudeixeri els obrers i 
els estudiants deis palsos de "civilització cristiana", de laqual 
tant es vanta el régim. 

•;-• Sempre hem estat convencuts que a Espanya hi ha plante jat. un 
PROBLEMA POLITIC i que. és de la solució d'aquest i només d'ellque 
depén la solució de tots els al tres. Es per aixó que t.enim ben 
ferma l'esperanqa que será la SOLUCIÓ POLÍTICA per la que final-
ment es decantaran tots els elements democratics deis pobles d'E_s 
panya. Que és per a aconseguir-la el mes rápidament possible que 
es trobaran coincidéncies entre'tots els que lluiten. La lliber -
tat no és fraccionable i quan aquesta manca a un sector és tot el 
pais que en sofreix. — • — •' . • 

., El COMITÉ EAECUTIU D'ESQÜERRA REPUBLICANA LE CATALUNYA saluda 
amb emoció els professors, els estudiants i tots els obrers que, 
sense distinció de tendénciee politiques o de creences, han al -
cat la bandera de la LLIBERTAT I DE LA DEMOCRACIA i els testimo -
hieja la solidaritat sincera i emocionada de tots els militant s 
del nostre Partit. 

. . - ; • ; , . PEL .COMITÉ ESECUTIU 

.....•...:-. Joan. Sauret 
Secretar! General 

Exili, marc, del I965 
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ALS NOSTRES AMICS 

El róssec fins al 31 de desembre del I964 ocasionat per la nos .-
tra publicació ascendeix a 1.908,50 frs. ,quantitat impossiblede 
Eecollir entre els amics que constitueixen el "Grup editor", tots 
ells treballadors. Preguem dones a tots els amics que facin l'es -
forc, que els sigui possible o sigui que facin un donatiu i renovin 
llur subscripció per tal de poder continuar publicant TRIBUNA. En 
la confianca d'ésser escoltats recordem que els mandats han d'és -
ser adreqats a 1'Administració : Joseph FALGTJERA - C.C.P.PARÍS 

na 17.370-01 - 5,rué Marcel -
Sembat - HOUILLES ( S & 0 ) 

Noticiari. 

- En la seva reunió del 6 de marq, el "Consell Federal Espanyoldel 
Moviment Europeu" decidi proposar la candidatura al "Bureau Exó -
cutif du Mouvement IJuropéen" del seu Vice-president primer Rodolfo 
Llopis,atesa la renuncia que per motius de salut ha presentat Sal
vador de Madariaga. Assistiren a aquesta reunió : Parera i Gorkin, 
del Grup Socialista;Maldonado,Valera i Suárez,lel Grup liberal;I-
rujo , del Consell Base i Gironella, Sans i Sauret,del Consell Cá
tala. 

- HA MORT LA-MARE DE GARCÍA CASTELLET.-Tenim el sentiment d'anun -
ciar ais nostres lectors la mort, a Barcelona, de Gertrudis Caste
llet i Serra, la mare del nostre amic J.Garcia Castellet,SecretarI 
del Consell Directiu a Franqa i President del Departamental deis 
Pireneus Orientáis. 

També se'ns comunica la defunció de Ramón Marcilla ocorreguda a 
Carcassona. Havia estat membre del C.D. deis Pireneus Orientáis i 
havia militat activament ais rengles del Casal Nacionalista Marti-
nenc de Barcelona. Expressem el nostre mes fervorós condol a J. 
Garcia Castellet i a la familia de Marcilla. 

- El dia 28 de marq tingué lloc a la "Maison des Jeunes" de Paris, 
una conferencia de Josep Marimon sobre "Els moviments socialsa Ca
talunya^ acte organitzat peí Casal de Catalunya de Paris. 

- PREMI RAFAEL CAMPALANS.- Institult per 1'Editorial Verrié, de 
Barcelona, está concebut a la memoria del que fou Director de 1 'E_s 
cola de Treball, i és dotat amb 25.000 pessetes. Tema: Obra d'as -
saig, investigació o aportació documental sobre qualsevol aspee t e 
del moviment social i obrer en terres catalanes. Jurat: Pau Vila , 
Heribert Barrera,Edmond Valles,Joan Reventós i Pau Verrié. 

- "Union Nationale des Etudiants de France" fa saber que ha obert 
una subscripció a favor deis estudiants perseguits a Espanya. 

- Fraga Iribarne ha estat condemnat __ arran de la quere
lla que presenta contra ell el corresponsal del "Monde" a Madrid 
Igualment ho ha estat per injuries a J.Nováis,el Director de Radio. 

Le Directeúr : Josen SANS tribuna - 14 Paris. 
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