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" Per la llibertat sindical,per la justicia social.„. Per 

la defensa de la llengua i de la cultura,per una univer-

sitat catalana i democrática... Per un govern democrá -

tic, MANIFESTEU - VOS L' ONZE DE SETEMBRE." 

(D'uns volants clandestins ) 

" CATALANS, 

La lluita per la llibertat és una tasca obstinada 
a la qual tots i cadascü hem d'aportar individual -
ment, cada dia, el nostre gra de sorra. 

Pero hi ha dates memorables en les quals la comu-
nió en un sentiment profund galvanitza les volun 
tats, referma el coratge i fa possible ajuntar els 
esforqos de molts, i multiplicar aixi l'abast de lfec 
ció. Deis diversos dies que al llarg de l'any han es 
devingut per a nosaltres simbols vivents de l'espe -
ranga cap de tan autenticament popular com l'ONZE DE 
SETEMBRE. El record deis herois del 1714, que llui-
taren fins a la darrera extremitud en defensa de la 
llibertat de la térra, no és ni una cerimónia histó
rica ni una simple manifestado de respecte ' a 1 ¿ 
morts. Des de primers de segle, l'Onze de Setembreha 
esdevingut a Barcelona la diada en la commemoracio de 
la qual es fonen totes les reivindicacions de lliber 
tat i de justicia. 

Durant els 25 anys de victoria, aquesta commemo -
ració no queda interrompuda, pero es limita a un 
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I'Onze de Seternbre. .. 

" gran nombre de gestos aillats i ádhuc,per a molts, 
a la simple emocio d'un record silencies que res no 
exterioritzava. L'any passat, pero, en ocasió del 250 
aniversari, la tradició de la manifestado publica 
es reprengué brillantment„ Milers de persones desfi
laren al vespre per 1'encreuament de la ronda de Sant 
Pere amb els carrers de Girona i Ali Bei,allion fou 
ferit el Conseller en Cap Rafael de Casanova i on , 
fins al 1939, es trobá la seva estatua. 

Ara que s'acosten moments de crisi, que la fi de 
la dictadura s'endevina próxima i que ens cal,doncs, 
proclamar i demostrar al món la nostra voluntat d e 
donar-nos un govern demccrátic, la manifestacio d̂ e 
l'Onze de Seternbre cobra una majar signi.fic.acid ..i és 
mes necessária que mai, Conscients deis perills,pe -
"rd també de la nostra responsabilitat col„lectiva , 
us convidem, dones, a trobar-nos tots altre cop, a -
quest seternbre d'enguany, el dissabte dia II a les 
vuit del vespre, en aquelí mateix lloc que ja ha es-
tat testimoni del coratge civic de tantes genera -
cions de catalans. Que el nostre crit sigui LLÍBER -
TAT, la llibertat indivisible sense la qual no p o t 
haver-hi una justicia social ni un respecte date drets 
humans. Trobem-nos-hi tots, COK els barcelonins del 
1714, que lluitaren units sense distinció d'esta 
ments ni d'origens. Si la unitat d'aleshores no evi
ta la derrota, pero fou la llavor de la renaixenca , 
la unitat d'avui será la garantía del recobrament i 
de la próxima victoria. 

Barcelona,agost 1965" 

" Mes d'un miler de persones es reuniren la nit del diumenge 
a Barcelona , responent aixi a la crida de l'oposició, a fi 
" de proclamar l'afecció del poblé cátala a les idees de 11 i. 
bertat i de justicia social i per proclamar un govern de -
mocrátic sorgit d'unes eleccions lliures0" 

Aquesta manifestacio pacifica i silenciosa s'ha desenrot-
llat sense incidents. La policia invita les persones a l l á 
presents a dispersar-se i ha verificat la identitat d'un 
determinat nombre d'elles. " 

( De la premsa estrangera ) 

RECORBEM QUE L'ANY PASSAT LA VERIFICACIO 
DEL3 DOCTJMENTS D'IDENTITAT DONAREN LLOC 
A SANCIONS GOVERNATIVES D'ORDRE EECUNIARI 
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Les victimes ignorades. 

LA C0L.LA30RACI0 DE FRANQUISTES I NIPONS EN LA SEGONA GUERRA 

Antecedents.- La representació diplomática deis franquistes du-
rant la República va anar a carree del consol Alvaro de Maldonado i 
del canceller Gonzalo de Beaumont, protegits per importants empre -
ses monopolistes i per les Comunitats religioses d'origen espanyol. 
Dos personatges que, posteriorment, foren expulsats o fugiren. del 
pais acusats d'ésser uns vulgars estafadors de diners. Després del 
final de la guerra espanyóla es féu carree de la representado ofi
cial de Franco a Manila, amb el titol de Consol General, un subjec-
te anomenat José del Castaño Cardona, actuant com a canceller uñ 
tal Francisco Ferrer Gutiérrez, 

Els japonesos a Manila,- Immediatament al darrera de la bestia 
litzada soldadesca nipona entraren a Manila els membres de la bru -
tal i sinistra policia politico-militar, la Mirami Kempe-Butai ( la 
"Gestapo" I japonesa), comanats peí tinent coronel Kodama. Exacta -
ment quatre dies mes tard de 1'arribada a la capital de les forecs 
del general Hildaki Tojo, o sia, el 6 de gener del I§42, el repre -
sentant de Franco a les Filipines, el José del Castaño, presentav a 
oficialment a.la policia secreta nipona la primera llista de ciuta-
dans espanyqls. republicans i de filipins amics de la República Espa 
nyola, acusant-los d'enemics del Régim franquista, de les poten. -
eies de 1'Eix i,per tant, del Japó. El "Fuerte de Santiago" i les 
p-resons provisionals de "Villamor Hall" i de la l'Villa Araneta" co
mentaren a omplenar-se de victimes innocents. 

La criminal obsessio deis franquistes.- El canceller del Conso 
lat, Ferrer Gutiérrez, amb l'ajuda d'un germá seu, s'enearregaren de 
la labor de recollir informació i antecedents deis espanyols demó -
orates ide llur's amics filipins, obriren fitxes i concretaren de -
nüncies qué cuidava de presentar a la policia en Castaños personal_ 
ment. Peré semblava com si els japonesos no tinguessin tanta pressa 
a "liquidar" demócrates com ho volien els ..falangistes de Manila; la 
denuncia del 6 de gener del 1942 la reiteraren el dia 8, i tornaren 
a insistir el dia: 22 del mateix mes. Es veritat que a cada reitera-
cié la llista de les victimes s'anava.allargant i que durant la res 
ta de l'ahy, i quan ja s'hávia fet carree de la repressió del crei-
xent, moviment añti-japonés el coronel Akira Wagakana, o sia, durant 
els anys 1943 i 1944, els infatigables "cruzados" espanyols segui -
ren eviant llistes i denuncies a la policia nipona, tot recomananart, 
de passada, la politica de "la mano dura". 

-.-. Ignorem molts deis noms d'aquells mártirs de la causa de la lü 
bertat,pero llegint algunes foto-cópies de documents que hem poguT 
comprovar, durant els primers dos mesos de l'ocupació "niponga",fo
ren empresonats : Blas Suero, Ricardo Larrabeitia,Benito Pabdn,Es -
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Victimes ignorades... 

tanislao Casavilla, Juan Campos, Buenaventura de Erquiaga, José Cou-
tro, Ramón Amusátegui, Juan Llodra, Lluis Ciuraria, Francisco Gonzá
lez i Josep Samsó Pedret. 

La Internacional de la Tiranía.- Després d'una desesperada i va 
lerosa resistencia que dura quatre mesos, a Mindanao i aCorregidor, 
s'hagueren de rendir, el 7 de maig del 1942, la resta deis fatigats, 
famélics i desemparats patriotes filipins i soldats nord-americans. 
El representant diplomátic del general Franco, José del Castaño,cui 
tá a felicitar - com ho feia el ministre de Relacions estrangeres , 
del govern d'aquell - al tinent general Masaharu Honma per la bri -
llant victoria deis nipons. Els periodistas falangistes Pruden c i ó 
Chicote i Francisco Reedal Suñé es Henearen a fons adulant les 'vir 
tuds" deis nipons i aconsellant la pulverització deis enemics;l'e -
xemple de la repressió que Franco seguia duent a terme a Espanya en 
contra deis demócrates i deis liberáis podia servir de punt de re -
feréncia» S'havia posat en marxa la nova civilització, la de la In
ternacional de la Tirania. 

Un equip al servei deis odis,- El Consol Castaño i el seu"cris 
tianissim" equip de "cruzados" espanyols ( entre els quals no h T 
mancaven, en pía de voluntaris, dames i senyores de les mes devotos 
congregacions i del mes elevat rang social ) seguien,amb un entusias 
me digne de la seva causa, enviant gent cap al martiri i la mort. 
Gracies a ells passaren a mans de la Kempe Butai : Tomás del Rio ¿ 
els seus dos filis, Lluis i Benigno, Juan López, Luis Mar in, Rafa e-1 
Antón, Ricardo de Arriandaga, Demetrio de Gorostiza, Luis i Manu el 
Pujalte, Restituto de Inchasti, Ignasi Figueres, Joan Pellicer,Vl ~ 
cente Soto, Pió Brun Cuevas, el "batallador director del diari pTo-
republicá "Democracia".0 „ 

La guerra continua,pero el vent de les derrotes canviá de dire£ 
eió; el que no canviá, sino que, s'intensifica, fou l'esperit crimi
nal deis imperialistes japonesos i deis seus aliats espanyols. Ni 
les dones se'n salvaren .: Leonor González de Barceló,Angustias V a 
ca de Mencarini i el seu marit Joaquin Menearini i llur fill de dot-
ze anys. També caigueren guerrillers espanyols marcats pels "xiva -
tos" falangistes : Ramón de Bicol, Elordi de Negros, Uriarte, José 
Miranda González, i altres demócrates com José Maena,Pere Oliver , 
Gerardo^Alvarez.„. Alguns escaparen a la mort, pero no a la desfeta. 
fisica i moral : Benigno del Rio, Benito Pabón,Rafael Antón, Jos.cp 
Samsó ... Molts deis que fugiren grácies a la confusió deis darrers 
moments segueixen, ara, el seu trágic pelegrinatge d'exiliats, per 
la mateixq causa per la que lluitaren els Estats Units, i han tro-
bat refugi a Méxic, Argentina,Uruguai„,„ Pero molts altres, ja a -
bans de que el "Tigre" - el general Omoyuki Yamashita - dones la se 
va crikinal ordre d'incendiar Manila i assassinar els presoners,a -
bans i després d'aquell nefast 28 de desembre de 1944 i particular-
ment a fináis del mes de gener del 1945, un gran nombre caiguer e n 
decapitats sota el cop fatal de les "katanes" japoneses en el c^men 
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Victimes ignorades... 

Xinés de la capital filipina : el matrimoni Mencarini,Amun&tegui,Mi 
randa, Ramdn de Bicol, Elordi, Uriarte,Pio Brun... 

Hores abans de que els americans repreguenssin Manila, amt> la 
idea de defugir els efectes deis bombardeigs aeris i cercar la se-
guretat que podia donar un edifici "neutral", moltes families espa-
nyoles es refugiaren en els soterranis del "Casino Español"; entre 
els refugiats també n'hi havia deis que havien treballat a favor de 
1'imperialisme nipd. Els soldats nipons tancaren les portes d'aque-
lles caves-subterranies i calaren foc a 1'edifici; les dones,homesi 
criatures que intentaren fugir travessant les flames eren cplpits 
peí foc de les metralladores que els japonesos havien emplaqat da -
vant de les possibles sortides. Mes de dos cents espanyols moriren 
cremats i metrallats. 

Crimináis de guerra,- Utenergumen José del Castaño Cardona fouex 
pulsat de les Filipines el marc, del 1945>sense haver-se de presen -
tar davant de cap consell de guerra; la diplomacia nord-amerieana, 
quan li convé, es aixi de comprensiva i generosa.,, Perd el fran 
quisme no abandona ais seus col. laboradors i el José del Castaño s_e 
gui i tal vegada continua en el eos diplomátic del feixisme espa 
nyol : l'any 1949 el podem retrobar,amb el carree de ministre pleni 
potenciari, a Cuba i qui sap si encara continua d'ambaixador acredT 
tat davant del coronel Nasser d'Egipte. 

Hem vsblgut recordar alguns n-oms de crimináis de guerra franquis 
tes per tal que, per causa d'ignorancia, no deixin de figurar en la 
llista negra del feixisme espanyol. Tojo i Yamashita, i altres 524 
crimináis nipons, foren executats; no fou un nombreexcessiu si te -
nim en compte els centenars de milers de victimes innocents que, ni 
sent tan sois militars, foren covardament torturades des de Pequin 
a Cebú, des de Bangkok a Guam. 

Motivació.- El motiu principal d'aquesta crónica ha estat él de 
recordar i homenatjar els noms d'uns perseguits, d'uns mártirs que 
sofriren les mes vils tortures, i molts moriren degollats,per 1'ü -
nic"delicte"d'haver cregut, defensat i lluitat en pro deis ideáis 
i les institucions de la República Espanyola i per la independencia 
d'Euzkadi i Catalunya des de les llunyanes terres d'Orient. Els li
beláis i els demócrates no els podem oblidar i, en aquests dies que 
s'escaurá el vinté aniversari de la desfeta de llurs botxins nipons, 
ha estat una oportunitat de demostrar el nostre mes pregón respecte 
a la seva gloriosa memoria. 

A l i o Ai 

Manila, Juliol del 1965 

LLEGIU tribuna, 
PROPAGUEU-LA , 

AJUDEU-LA. 
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LA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 

Es amb veritable satisfácelo que acusen públic_ament_ Tebut aun; 
bon nombre de lectors que, tant de 1'interior com de l'exili, ens 
ens han escrit felicitant-nos per l'encert i la utilitat de l'edi -
ció del mes de juliol de TRIBUNA, dedicada integralment a refres
car testimonis intérnacionals sobre la guerra civil espanyola. "A -
questa edició - diu des de molt Iluny un aaic - háuria d'arrib ar 
al coneixement del máxim possible de comunitats de 1'interior,," Un 
amic de Barcelona comenta ¡ " Trobo molt bé el numero de juliOl,pcl 
que.recorda i peí que pretén rectificar, Quan la historia deis fets 
contemporanis és escrita o inspirada pels que n'han tret,pels mit -
jáns que sigui, el millor profit, generalmént es capgiren i •tergi
versen... les déscripcions ..que fán. Per tant,' és interessant i conve-
nient 1'intentar restablir la veritat deis fets, mes pbi.idats, de 
vegades i en certs casos, que no pas desconeguts. I és que, de tant 
insistir-hi, "els vencedores" han enfonzat en 1'ánim de mqlta gent 
l^argument de 1'obra tan com 1'han presentada i representada f in s 
ara. SoüPE be, dones, que TRIBUNA s'hagi dedicat a voler rectificar 
els cohvencionalismes que tantes confusions han ajudat a crear a 
malts cándids i ighorants." 

'iz. "Ibérica", de Nova York ens aporta una prova convincent déla im 
portáncia que assumeix aquella guerra civil en la producció políti
ca i literaria internacional. Llegirn ; " El Instituto de Investiga
ciones Históricas de la Universidad de Montevideo", constitui u n 
equip coordinador i es designa com a compilador del raateix al se 
nyor José Garcia Duran, el qual acaba de publicar una "Bibliografía 
de la Guerra Civil Española", veritablement monumental. Compren el 
nombre imposant de 6.246 tíTols, entre 1libres i revistes ( el no -
ranta per cent deis quals están relacionats directament ambla guer
ra civil i la resta hi/una connexió indirecta ). La Bibliografía -
s'afegeix - peí seu contingut, sembla esgotar la materia, pero el 
seu autor diu que espera poder duplicar la relació de les obres prc 
sentades en el llibre." Ens plau donar I;adrec,a de l'editor ais que 
tinguin la intenció d'adqulrir el volum indicat,al preu de 5,50'do
lara;. : Sr.-Juan Garcia Duran - calle Tacuari n2 1357 - Montevideo -
Uruguay. 

•'. Tot just apareguda la nostra edició del mes de ¿uliol, "Informa 
ciones Parlamentarias" del "Grupo^Interparlamentario de la Repúbli
ca española" ( nfl 64,j"u\icl I965 ) ens posava davant deis ulls ci 

DESTINO, de Barcelona, segueix imperturbable en la missió 
d'embaucar no pocs "catalanistes" i afirma el seu "18 de 
Julio" escrivint : " Por rr;.cho que ;;e pretenda ocultar,ig.. 
norar o minimizar iueia 6.G Eepatta ''1 significado más hon
do del 18 de julio de 1936, los hechos, de año en año,has_ 
ta llegar a este I965, íe dan el relieve que desde el pri 
mer momento cobró en el corazón de los auténticos españoles." 
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La Histeria de la guerra... 

text integre de la conferencia que el Dr. Jean Sarrhailh dona el 8 
de desembre del I936 al "Cercle Descartes" de Paris. Es tracta d'un 
estudi molt interessant sobre els factors politics,militars, so -
ciáis i culturáis que constitueixen la base del vell drama espanyol 
que culmina en la terrible tragedia del 1936-1939. Es un análisi per 
tinent i d'una gran probitat intel.lectual, de gran utilitat per a 
tots els que vulguin documentar-se del'per qué esclatá un con -
fuete que un xic menys d'incivilitzacié de les classes "instrui -
des" hauria evitat. 

Heus aci els capitols d'un text que,tot i ésser vell de 30 anys, 
resisteix favorablement a la critica mes exigent :' L'hérédité d u 
pronunclamento - Les forces en présence ; A. L'Armée des privile^ 
giés -.' B, L'Armée du peuple - Le pretexte de la guerre civile. 

Recordem que l'adreqa de l'esmentat Butlleti és i 48,rué Singér 
Paris XVIeme. 

Franco guanyá la guerra grácies ais nazis alemanys, 

ais feixistes italians, ais moros, a 1'actitud in-

diferent de la gairebé totalitat deis governs qua-

lificats de democrátics i a algunes de les nostres 

própies falles. Peré mal pesi a "DESTINO",, vint -

i - cinc anys desprás els republicans guanyávem la 

BATALLA DE LA HISTORIA. Ara ens pertoca fer-nos dig

nes d'aquesta gran victoria moral. 

Els métodes'acomodables., - Robert Escarpit comenta en "Le Monde "del 
15 de setembre els métodes que acaba de condemnar Pau VI :H ... el 
fet que la premsa,la cultura,1'escola, l'educació i els divertimente 
siguin monopolitzats per 1'organització totalitaria per tal d'impo-
sar ais joves la seya doctrina", el fet de l'empleu "de la forca per 
a imposar la col.laboració a les consciéncies" tot aixó,sense dub -
tes, li sembla ( al Sant Pare ) dolent en si, 

" En aquest cas cree que es pot estendre la seva condemna ais. qui, 
en un pais vei, que jo conec i estimo, utilitzen precisament aquests 
métodes, no pas per satisfer les exigéncies d'una doctrina atea , 
sino per a realitzar el que ells anomenen - és veritat que en llati-
l'obra de Déu." (i) 

(i) N.de la R, - Al.lusió a l'Opus Dei. 

JA HEU RENOVAT LA VOSTRA STOSCRIPCIO A tribuna?NO OBLIDETJ DE FER-HO! 
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C R Ó N I C A D E C A T A L U N Y A 

L ' O n z e ' d e ' S é t e n b r e . 

Barcelona (Corresponsal).-' Precedit d'una Crida i volants im
presos, aixi com d'una invitacid en francés i anglés- per ais estran 
gers , el dLssabte dia II fou celebrada la data commemorativa de 
la pérdua de les nostres llibertats en I'7I4.r)ürant tot el dia,ladcs_ 
filada davant el lloc on havia estat emplaqada 1'estatua de Rafael 
de Casanova, fou ininterrompuda. Gent de tots els estaments,jove s 
i'vells, vulgueren expressar llur sentiment patridtic, amb la devo-
ció que encara ha accentuat mes la dictadura que patim. Es molt di_ 
ficil de calcular el nombre de manifestants puix que per a prevenir 
el perill de la presencia de moltes forces de policia la desfilada 
prdpiament dita afectava tot el perimetre geográfic del dit empla-
qamentV Nqes produiren incidents, si bé no ens estranyaria que la 
policía vulgués.^deixar-nos el mal record de la seva presencia..' Pre' 
cisament aquests dies sTestá procedint a 1'embargament deis mobles 
d'aquells ciutadans que, multats amb 25 mil pessetes l'any passat , 
no han satisfet aquesta quantitat. 

L'escándol sobre 1 'especulado deis terrenys 

Es parla molt del que passa- a Tarragona arran de les trapella -
des efectuádes per una "oficina" de La Canonja destinada a la com -
pra i venda" dé terrenys» Aquesta cómmiriava els proprietáris a ven
dré terrenys i cases pretextant que estaven afectats-per un nou Po-
ligon que s'anava a construir, d'acord amb la "coyuntura actual."Es 
fixava un preü raoTt' cohvencioná] i "s 'amenaqáva els repatanis amb u-
na expropiaGid4 Perd com que n'hi va haver que no es deixaren im -
pressionar i investigaren peí seu compte, fou descoberta la veri -
tat, la qual no"" era altra cosa que uñ negoci brut. L'em'bolic és gros 
i 1'alcalde ha hagut de plegará fins s'assegura que está consignat 
a casa seva en qualitat de detingut,, L 'ex-governador Sama és objec-
te d'un expedient de coñtraban i'les investigacions arriben a 1'ac
tual titular per si també estava complicat en el negoci. 

; El pintor "Fortuni'f 

Aquéll "tránfuga d'honor" que es diu Carlos Sentis, l'ex-secre-
tari d'un Conseller de Finances de la Generalitat,fa unes enquestes 
setmanals a la TVE. En una d'aquestes emissions, fetes amb un cas -
tellá macarrónic i una estudiada ridicula pronunciacid anonena qua-
tre o cinc vegades al pinto*- Fortuny, disfressant-lo de FORTUNI.'ívlés 
papista que el papa, prescindeix del consell que ddna la revista fa 
langista;

WS.P.".de Madrid. En la seva seccid TV, un.redactor pregun 
ta el, ;per qué de la ridiculesa d'alguns locutors que s'esmeren a pro 
nunciar els ñoras estrangers amb 1 'accent de llur pais, mentre dego-
llen fonéticament els deis seus veins, ca+alans, bascos i gallees. 

Hilari Salvado. 

.. Des de fa uns dies ha entrat en una clinica el nostre bon amic •• 
Hilajri ̂ Sa^yadd. Els metges que 1'assisteixen es mostren reservadis 
sims sobré el procés de la seva malaltia - MONTSENY •• 
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M A R G I N A L S 

Jean Sarrhaili i els rnilitars0 

" La segona rao que impulsa els 
militars ( espanyols..) a fer de 
pretorians, era precisament llur 
propia mediocritat „ (i, . „ ) Els mi
litars d'ahir, igualmént que els 
de 1840, no eren ni técnics , ni 
gent cultivada..Llur educació , 
sota una capa molt superficial de 
banal mundanitat, es mantenía 
prófundament grollera. " Vi, una 
noia i un joc de cartes", d eia 
amb entusiasme el general Primo 
de Rivera." 

Antonio Ansaldo, el pilot que 
coraanava l'avid que quan el cop 
militar havia de conduir el gene 
ral Sanjurjo de Lisboa,a Espanya, 
confirma el judici que féu sobre 
els séus companys l'ex-Kector de 
la Universitat de Paris. En de -
manar-lijpüblicament, el per qué 
l'Exércit s'havia alqat contraía 
República, l'aleshores exiliat 
a Franca contesta sincera ment: 
" ! Toma, porque nos aburríamos!" 

Qû . no s 'acontenta. . . 

"'Els catalans d 'aquesta vila 
tarragoñiná parlen rarament en ca 
talsL^;Llama .d.e 1 'hotel :on passo 
les vacances em diú.continuament 
que " ell és un véritable cata -
la", peré inicia sempre les nos 
tres converses en castellá,si be 
abandona aquest aixi que li res-
pone en él meu idioma natal.Par 
la, aixi mateix, en castellá amb 
els seus néts, tot i que son d e 
pares del país. La majoria de les 
botigues per a estiuejants sonde 
ciutadans aragonesos." 

Hi han sords nostrats que es 
rescabalen d'aquest trist corapor 
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tament deis catalans descobrint, 
en passar els Pireneus, abundo -
ses mines d'oc . \ Que Leu els 
conservi la imaginació, si e-
11a els procura la tranquil.li -
tat espiritual! 

I els ciutadans del pais, qué? 

" El senador Morse pregunta al 
Secretari McNamara ; Si anávem 
a una guerra contra Rüssia e n 
qualsevol lloc situat en el Pro-
per Orient, és que podrem utilit 
zar aquelles bases (espanyoles)? 
L'interrogat contesta ; Absoluta 
ment segur, i afegeix: Franca 
ment, els espanyols no teñen ne-
cessitat d'aquelles ; bases.No 
teñen bombarders.que hi pugui n 
operar, ni les necessiten per a 
1'aviació civil" ( D'Ibérica, de 
Nova York, que reprodueix d e l 
"Times", de Londres,9-6-1965. ) 

El senador Morse,absorbit per 
les necessitats militars del seu 
pais, es desinteressa absoluta -
ment deis drets deis ciutadans de 
l'Estat espanyol. Els represen -
tanta del poblé nord-americá in-
tervenen, forqosament,en l'apro-
vació deis tractats militars i 
els escau decidir en el cas d'u-

-íiadeclaració de guerra, <? Pe r 
qué,dones, no exigeixen-les ma -
teixes facultats a 1 'Estat con -
tractant? Es veu ben clarament , 
i les proves son evidents, que 
la Cambra de Representants i el 
Senat nord-americans consideren 
els ciutadans espanyols com un 
sots producte de la "democracia". 

Quina mena d'Europa? 

"... cap a Europa,si,pero no a 



Margináis0 

una Europa que només es preocupi 
del forraatge holandés, del carbó 
belga, deis autoraóbils francesos-, 
de la maquinaria alemanya i * la 
seda italiana» '(»-••) Molt m e s 
important será que en la nostra 
Europa de demá, el romanes i 1!ir
landés, el portugués 1 el polo -
nés, el dinamarqués i l'espanyol, 
pugui, quan aixi li plagui, anar 
a l'estacid o a l'aeroport liras 
l.ladar-se a un altrepais,a la 
impremta per a imprimir i publi
car el llibre que vulgui i si li 
en ddna la gana sortir al carrer 
i cridar : "Abaix el govern!" , 
sense que els seus amics 1'ha -
gin de trobar aquella nit al ce-
mentiri". -Salvador Madariaga. 

- Malauradament, hi han massa no 
tabilitats europeistes i extra -

europeistes que només pensen en 
els factors materials i abando -
nen a llur trista sort els pal -
sos sotmesos a procediments drás. 
tics f f •'-'«. • -•-'• 

El President Maciá.. 

" Maciá (...) era molt estimat 
del seu poblé. La seva simpati a 
era tan potent que una sola mira 
da fou suficient per a subyugar
me. (...) En acomiadar-me d'aquest 
home, amb un rostre de poeta,mto 
via eonvencut d'haver pres con -
tacte amb un deis homes que fan 
la historia." C.G.Bowers,ex-am -
baixador deis EE.UU. a Espanya en 
el periode de la República, 

St. 

Coincidéncies desaconsellables.- En 1'ediciói de TRIBUNA del mes de 
gener d'enguany, una manxeta de cap de página retreia,de fet,al ero 
nista dominical de Radio Luxemburg que en el seu apostolat europeis 
ta negligia el dret a la Ilibertat deis ciutadans espanyols.Un le£ 
tor ensha enviat des de Méxic una ben cordial carta - que segura -
ment ha fet el trajéete a peu - en la qual ens diu :." Cree que Rá -
dio Luxemburg té tota la rao.(...) Peí que respecta a Espanya és evi 
dent que si geográficament l'atzar la classifica com europea,la rea 
litat és que l'esperit sempre imperant peí seu retard en les idee s 
i en tots els ordres, és un pais genuínament áfrica." 

Hem d'aclarir al nostre amable comunicant que si el cronista d'a-
quella referida emissora condemna a:l'ostracisme els espanyols - i 
els portuguesos! - no és per ibes mateixes consideracions contin -
gudes en la carta mexicana, si no perqué- la dictadura espanyola - i 
la portuguesa! - li és simpática en tant que "anti-comunista"i d'ex 
trema dreta . Per a ell, un cap d'T'Estat que,com ara Franco, resa ca. 
da nit abans; de ficar-se al Hit mereix el respecte i la simpatia . 
Si, peí contrari, la dictadura, fos de color roig, ja el sentiriem , 
cada diumenge, recordar el calvari de la gloriosa Espanya - la deis 
militars cavernaris! - i qui sap si fins i tot s'emocionarla evo .-
cant la trista sort deis pobles base i cátala. • 

Els nacionalistes catalans - hi hem d'insistir - no hem de come 
tre mai el pecat racisjta d'lnsultar en bloc a milions de ciutadans" 
peí sol fet d'haver náscut en un Estat on, certament, no manca gent 
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d'instints cafres. No hem d'ésser cegament injustos - sigui quin es 
vulgui el pretext - ni hem de maltractar,per propia dignitat d'ho-
mes, els molts o pocs espanyols que, COM NOSALTRES, pateixen de lhc 
réncia d'unes generacions de militara congolesos.¡Quants d'aqu ells 
ciutadans han caigut en la lluita contra 1 'Espanya dais clans ca-
vernaris! • • . 

Ens permetem, finalment, recomanar al nostre lector de Méxic que 
no es vanti gaire de la seva coincidencia amb el cronista domini -
cal de Radio Luxemburg puix que es tracta d'un brillant periodis ta 
que román sord ais clams angoixosos deis pobles sotmesos ais dic -
tadors qualificats erróniament de "católics". - A„ 

PÜBLICACIONS RE BUDE S. 

- "Ibérica",de Nova York,juliol-agost. "Centre Cátala",de Caracas , 
abril-maig-juny, que fa saber que " JA TENDÍ CASAL PROPI "o "Mane -
lie ", portaveu del Casal'Cátala de Montevideu, juliol. " Informa -
ciones Parlamentarias, del "Grupo Interparlamentario de la Repúbli
ca Española", juliol del 19 65, amb una conferencia del Dr.J.Sarrh -
hailfr sobre "Le pronunciamiento du 19 Juillet I936", "Postes et Té-
lécommunications",, setembre 1965. 

-Ediciones "Las Españas",Méxic, 
ñol", de Juan Bizcaino, "Escrito 
gines,, 

"Ressorgiment",de Buenos Aires,588, 
ha posat a la venda "Proyecto Espa 
en el destierro", consta de 73 pa-

De Barcelona1 hem rebut "Ediciones Nauta, S. A.", resum de. bibliogra 
catalana, i " Estiu -Ona", catáleg del llibre i disc catalans 7 
lectors que els vulguin poden adreqar-se a : "Ediciones Nauta,S. 
Rios Rosas, 57 -Barcelona 6 i a "Estiu - Ona", Avda. José Anto 
615 - Barcelona 7 

fia 
Els 

nio 

- Hem rebut de Caracas el "Mensaje a los compañeros Villar,Herrera 
y Santillán" en qué el- militant cenetista Joan Campa ,després de 
referir-se a les . dif erents iniciatives sorgides en el camp obrer-, 
del I9I9 fins avui, per la unitat sindical exhorta els destinata-
ris del missatge a realitzar-la urgentment. Campa és partidari',. com 
pretenen nuclis de 1'interior, d'una acció sindical " autónoma,sen-
se sotmissió a cap influencia externa, i independent de qualse vól 
PARTIT POLITIC,CONFESSI0 RELIGIOSA 0 GRUP FILOSOFIC", és a dir,so
cialista, católica o anarquista. 

" El problema és avui el mateix : la lluita de la tra-
dició contra el progrés, del passat contra el pervin 
dre. Esperem que la solució será idéntica car, homes 
del Segle IX, no podem admetre el retorn a una Espa
nya migeval; intel.lectuals del. I936,no pode m 
autoritzar les flames deis incendiaris que devore n 
els llibres; demócrates apassionats, no podem tole -
rar 1'esclafament de la sobirania nacional,del dret 
i de la llibertat." - Jean SARRHAILH. 
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informacions, „ „ inf ormacions. . . inf ormad-ons•„ . ¿ informad ons, „ „ informa 

Catedrátics sancionats.- Han estat exclosos de llurs cáte-
dres els professors Aranguren, Tierno Galvan i García Calvo. 
El professor Aguilar Navarro ha estat suspés per dos anys.]a 
sanció franquista contra aquests insignes liberáis ha cau-
sat indignado en els mitjans universitaris de l'estranger. 
Setanta distingits professors francesos han enviat un tele 
grama de protesta al ministre espanyol d'afers estrangers . 
Setanta altres de diferents universitats estrangeres , que 
estaven reunits a Madrid de 1 ' I al 9 de setembre <\b motiu 
de 1' Onzé Congrés internacional de lingüistica • de filo-
logia romanes , s'han adreqat al ministre d'Instrucció per a 
fer-li present el malestar que els provoca les sancions de 
que han estat objecte els cinc espanyols ja citats i dema 
nen que sigui reexaminada la qüestid a fi "d-'assegurar les 
condicions d'una vida intel.lectual i científica fecunda, " 
Josep Valverde de la Universitat de Barcelona i Antonio To-
var, ex-Rector de la Universitat de Salamanca,han renunciat 
a l-'exercici de llurs cátedres per so" idaritat amb els 
col.legues separats . - <-•• --• •••• - - -

HILARI SALVADO GREtMKNT 'FERIT.- La premsa del migdía de" Franca anun 
--da- -a- fináis d'agost que el darrer alcalde popular de Barcelona, el 
nostre amic Hilari Salvado, havia estat greument ferit de resultes 
d'un accident automobilistic prop de Béziers. Traslladat a 1'hos -
•jpital de Montpeller, el ferit ha pogut ésser finalment conduít a 
Barcelona, com demanava insistentment, Encara que el seu estat con
tinua essent gravissim es confia en el resultat d'una opéració que 
ha estat decidida pels metges de Montpeller. A'les moltes mostres de 
simpatia que aquests dies ha rebut el nostre amic hi afegim les deis 
amics que conserva a l'exili. El seu cunyat Olivé també fou ferit, 
pero ho ha estat de poca considerado. 

- RADIO EUZKADI,- "Gudari", butlleti de la Resistencia basca,ens dó 
na la bona nova de la reanudado de les emissions de la seva Radia 
Emet cada nit, de 9 i mitja a II i mitja, per ona curta de 19,95 i 
22,6 metres. 

- El "Casal de Catalunya",de Paris commemorará la diada de l'Onze 
de Setembre amb una conversa publica i un recital de poesi8s,el dia 
19 deis corrents a la "Maison de Jeunes et de la Culture". 

- El Dr. Alexandre Chevalier ha estat elegit "Maitre du Grand Orient 
de France". Alguns diaris fan mencio d'haver combatut durant ]a gaer 
ra civil ais rengles republicans. ;. 

- Viñt delegacions internadonals de "Pax Romana» reunides a Madrid, 
han áprovat per unanimitat una resolució a favor de la llibertat 
de cuites, publica i privada. Divuit advocats espanyols han fe t 
constar'llur vot en contra. Torquemada té els seus,hereus! 
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• * NOTA 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

El Consell Executiu ha estat ampliament informat sobre la si -
tuació a 1'interior i particularment de les negociacions en c u r s 
tendents a un reagrupament de les esquerres democrátiques catalanes 
que, enfocat de cara un futur próxim, ofereixi a la joventut les ga 
ranties que requereix la seva incorporado a una acciA politica mo
derna i progressista. 

El Secretari General ha posat _ '.al corrent els membres del 
C E . de la seva intervenció a les reunions del "Consell Federal Es
panyol del Moviment Europeu"„Cal destacar la recent creacié a Méxic 
d'una-órganitzacié europeista adherida al citat organisme i a la qxe 
s'han,iriscrit un gran nombre d'exiliats de totes tendéncies. 

El Secretari General també ha donat compte de les relacions , 
molt cordiáls, sostingudes amb totes les organitzacions antifran -
quistes-de l'exili i molt especialment amb les catalanes,basques i 
republicanes. 

Informacions facilitades verbalment per diferents amics en l'a-
vinentesa de llur breu estada a Franga, evidencien la compenetracié 
existent amb les directrius del-CE* per part deis militants esta-
blerts a Méxic, Venezuela i l'Uruguai. Una Delegació del Partit es
tá en vies de creació al Brasil. 

Ateses les referides informacions, el Consell Executiu es decía 
'ra sinceraraent esperanqat per l'activitat deis nostres amics de 1 'Iñ 
terior i pej? llur fidelitat ais anhels catalans i esquerrans que d£ 
•terminaren els Pres-idents Francesc Maciá i Lluis Companys a fundar 
el nostre Partit. Escomplau, aixi mateix, destacant la lleial col_ 
laboraciíi qué aquells venen aportant al conjünt de les organitza -
cions catalanes de 1'interior. 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA reitera el seu criteri de que 
el problema politic predomina sobre els altres i que sense la seva 
solució, que depén únicament de 1'enderrocament de la dictadura,per 
sistiran l'engany i les falses il.lusions en una impossible libera-
-lització del régim franquista. Es,tanmateix,: el propi régim qui cu
ra de recordar ais oposants acomodaticis o excessivament esperan -
<ja.ts la impossibilitat de tot recurs "legal" per fer triomfar les 
reivihdicacions obreres i estudiantils. 

- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA reafirma la seva convicció de 
que un régim república es el mes addient per afrontar, sense cap me 
na d'hipoteca, la reforma de _le_s. estructures de l'Estat espanyol, i 
l'inajornable plantejament d'una democracia económica, sense l'esta 
bliment de la qual no obtindran la considerado deguda els problc -
mes que la marxa del progrés posa en primer pía. Éstem ben conven-
quts que per a una acció de 1'envergadura que suposa la realització 
de tots o la major part deis precederits postulats, no han de mancar 
les suficients bones voluntats catalanes disposades a la seva reei-
xida 
tribuna - 13 
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA saluda cordialment tots el s 
que a l'interior malden activament per la Ilibertat i reitera & seu 
testimoni de simpatia a tots els que sofreixen persecució i e n t r e 
els quals- figuren eminents catedrátics victimes de la venjanqa ofi 
cial per llur identificado amb els dalers deis estudiants. 

Joan Sauret 
Secretari -General 

Exili, 8 de setembre del I965 

L.'evolucid del régim franquista vista per la Comissiá Internacional 
deis Jüristes.- (A.F.P.,U.P.I.). Referint-se a una millor tendencia 
liberal apreciada des del 1962 en el Govern, el Butlleti d'aques-
ta Comissió,establerta a Ginebra,observa no obstant que aquella és 
molt lenta i dubitativa quant a la seva manifestació. " Un no pot 
estar-se de doldre's que el régim espanyol no sembla donar-se comp-
te del mal que es fa ell mateix en no voler afrontar certes refor -
mes, la nedessitat de les quals es fa seriosament sentirJI Referint 
se a la Ilibertat de la premsa diu que la llei del 1938 encara es
ta en vigor i continua ofegant la premsa espanyolal'La Comissió cons 
tata que la Ilibertat d'associació " n o és reconeguda mes que p e r 

a les finalitats considerades licites per l'Estat i compatibles 
amb els principis de la carta del "Movimiento nacional" El sindicat 
universitari espanyol " continua essent per ais estudiants el sindi_ 
"cat oficial ünic i obligatori". Afegeix que "les restriccions arbi_ 
"tráries a la Ilibertat de moviment i de residencia continúen essent 
aplicades contra persones dificilment acusables.". Peí que es refe-
reix a la censura, 1 • informe senyala que diferents grans rotatius ea 
trangers - entre els quals es cita^el "New York Times", le "Guar 
dian" i "Le Monde" - són"bé prohibits ointrobables en els quioscos 
quan publiquen articles que no plauen a les autoritats." 

"- En el moment de tancar la present edició rebem noticies de Barcc 
lona i Méxic comunicant la mort d'Ot Hurtado, ex-regidor popu ~ 
lar de 1 'Ajuntament de Barcelona-. Des de fa pocs anys estava con 
sagrat a la literatura i el seu norn era molt estimat en els mit-
jans intel.lectuals per haver guanyat importants premis. TRIBUNA 
sent vivament la desaparició d'aquest bon nacionalista i expres-
el seu condol a la familia i germans. 

ACABADES LES VACANCES, tornem a demanar ais nostres amics que no 0-
blidin d'ajudar TRIBUNA. Els mandats han d'ésser adreqats a : 

Joseph FALGUERA - C.C.P.Paris 17.370-01 
.( Subscripci* anual : ^T^gMarcel-Sembat - HOUILLES ( S&O) 

Le Directeur ; Josep SANS -Da-r-ic 
tribuna - 14 ... . ̂ a r i s ' 


	tribunaESD_1965_09_n75_001.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_002.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_003.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_004.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_005.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_006.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_007.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_008.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_009.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_010.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_011.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_012.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_013.pdf
	tribunaESD_1965_09_n75_014.pdf

