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Catalunya; República Esquerra Social i Democrática 

Els "continuistes" tracten d'escamotejar 

la solucid deis probleraes politics am"b 

un plebiscit que no será más que una no

va tupinada. 

LES ESQUERRES DEMOCRATIQUES CATALANES 

Els amics orientadors de TRIBUNA declaren sense cap reserva la 
satisfaccid que els ha prodult la Declaracid suara feta publica peí 
SECRETARIAT D'ORIENTACIO DE LA DEMOCRACIA SOCIAL CATALANA, en la 
que es concreten les bases programátiques resultants de la coinci
dencia deis .interessos ideoldgics de diferents formacions politi-
ques iindividualitats sindicalistes. S'hi recullen igualment e l s 
neguits que afloren en els grups demdcrates cristians d'esquerrai 
en els nuclis iatel.lectuals i estudiantils, aixi com en les pro -
fessions liberáis i diversos estaments de la democracia catalana ¿ 
fins ara indecisos o silenciosos per manca del moviment o 
partit politic que s'adigués a les perspectives modernes que 11 ur 
joventut els fa albirar. 

La nostra satisfaccid és plena i total perqué amb l1esment r.d.a 
Declaracid s'inicia de pie la realitzacid del.motiu que precisa -
ment feu néixer la nostra publicacid. Ja des de molt abans de l'a-
paricid de TRIBUNA, els nostres amics maldaren, podriem dir a m b 
molt coratge, per la coincidencia de les esquerres en una alianqao 
federacid que mes tard pogo^a tranformar-se en una veritable comu-
nitat politica, la que mes e-¡caigués al clima politic cátala del 
futur. Per aixd no ha mancat mai la nostra mes cordial col.labora-
cid ais qui des de l'exili exaltaven «tu idéntic propdsit, c o m 
tampoc no hem regatejat la nostra assisténcia áls catalans de l'in 
terior que tracten d'assolir-ho per imperatius de la ldgica i de 
deure civic. 

Convenquts de la imprescindible necessitat d'un reagrupament ób 
forces afins, acceptada igualment la seva urgencia, la iniciativa, 
perd, no ha menysestimat la idiosincrasia catalana que, politica -
ment, tendeix a la dispersid i a la proliferacid de matisos. També 
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Teñen tota la rad els que demanen que una con -

sulta verita"blement popular so~bre la futura insti-

tucid política de l'Estat ha d'anar forgosament 

precedida d'un periode d'informació i de"bat pú 

blic,ben lliure per a tothom, per tal que els ciu-

tadans puguin decidir amb perfecte coneisement de 

causa. 

Les esquerres catalanes... 

s'ha hagut de teñir present, al las!, el problema de les persones, 
de qué sempre s'ha ressentit la politica a Barcelona, tot i q u e 
aquest defecte del "notalilisme" no hi té tantes arrels com a M^drü 
Els amics de 1'interior ja donaven per descomptada la presencia cbls 
que, ahir silenciosos, ara treuen de la cartera iniciatives " mes 
a propdsit",i han obrat amb seny en no forgar de bell antuvi la 
magnifica i audaciosa empresa que és el reagrupament de la gran ma 
joria de voluntats col.lectives i individuáis de signe esquerrá T 
democrátic. No es tracta d'augmentar la llista politica amb un nou 
segell, ni la programática amb un altre simple arrenglerament d e 
propdsits, sind de clarificar, simplificar, fer de manera que el 
poblé cátala no es perdi com en un laberinte en el clos de la po -
litica esquerrana. 

Llegint atentament la Deolaracid objecte d'aquests comentáris, 
s'observará la cura que posen els promotors del rafigrupament d'es-
querres a no saltar peí dessobre de les diferents fites que mar -
quen el cami que ha de menar progressivament al cim de la realit 
zacid. Es proposen, aixi : " Diagndstic per mitjá d'enqueste^ i 
estudis socioldgics, de 1'actitud i de les potencialitats politi-
ques del poblé cátala; estudi,per mitjá de grups de treball espe -
cial-itz^ts, de les modalitats d'aplicacid, ais problemes concrets 
d'avui, de la doctrina que les bases ideoldgiques de coincidencia 
estvableixen; creacid i manteniment, mitjanQant l'esforq de tots , 
deis contactes personáis i de r>rups que faran possible la futura 
integracid." ~ 

Altra observacid : " L'objectiu concret del treball del SODSC, 
en vista al qual la seva labor prsparatdria s'ordena, és arribar 
a la convocatdriaT d'una GQNFERENCIA D 'ESQUERRES. .. on es • podrá 
discutir lliurement de la ideologiai del programa del futur par~^ 
tit." Es la mateixa Conferencia ''qui determinara el moment oportü 
per a crear-lo i qui convidará a fondre-s 'hi a les generacibns no
ves i a les agrupacions existents." 

Les liases prpgramátiques que proposen els promotors del reagru 
pament afecten els problemes essencials d'una democracia econdmico 
social avengada i les.reformes d'estructura politica susceptibles 
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Les esquerres catalanes... 

d'assentar "la realitat plurinacional" sobre uns fonaments treba-
llats per tots i la solidesa deis quals permeti a 1'estabilitat,1a 
pau i el progrés comuns la ventura d'arrenglerar-se al costat ce les 
societats mes modernes. 

Ben cert que és a la futura Conferencia d'esquerres que escau 
ra la decisió definitiva concernent el programa del futur partit ; 
peré estem segurs que tant els promotors d'aquest com les fami 
lies i individualitats que vulguin honorar-se fácilitant el comes 
del SODSC consideraran intangibles les linies essencials del pro 
grama esbossat en la Declaració citada. La tria del régim, la REPÚ
BLICA DEMOCRÁTICA I FEDERAL; el reconeixement de la personali t a t 
catalana i deis drets que a tots els punts se'n deriven; la trans-
formació profunda de les esetructures"socials; la sociaíjtzació en 
la llibertat; la planificació democrática amb interyenció directa 
deis sindicats obrers; el respecte egctiu de la llibertat de cons-
ciéncia, i els principis establerts per la Carta deis Drets de IB-
me, tal i com queden especificats en. el Tractat de Roma i el seu 
complement, totes aqüestes prcmisses han d'ésser DES D'ARA, la Lien, 
la CUJMSTITUCIO del futur partit, sense que cap enquesta o iniciati 
va pugui esmenar-la. 

Ens felicitem, per acabar, que sigui el SODSC el primer gran 
moviment politic que, prescindint de titubeigs i especulacions oca 
sionals, desplega la BANDERA REPUBLICANA. 

TRIBUNA 

Esquerra Republicana esdevingué la gran forca determinant 
en la politica catalana grácies a la conjunció deis inte-
ressos ideológics d'un gran nombre de partits,grups i per-
sonalitats independents : Estat Cátala ( Maciá,&assol,Ai-
guadé ); Grups federáis i catalanistas de la Circumscrip_ 
cié de Barcelona ( Companys,Palet i Barba, Ventosa i Roig, 
Mora ); Partit nacionalista i federal de íes Comarques Gi-
ronines { Irla, Santaló, Casanoves, Albert,Puig Pujades,Im 
Dert ) j Partit de Joyentut Republicana de Lleida ( Dr. Tor 
res, Palacin, Dr. Bell i J; Rabassaires (, Companys, Aragai, 
Riera ); Partit de Marcol.li Domingo (" Domingo, Noguer i 
Comet, Nogués,Benet Pinyana ); Centres republicans i catala-
msteé de Tarragona i Reus ( 'PUTÜ C?ivallar, Andreu,Galks , 
Lop_ere-nd, bimó Bofarull ,Kóc¡riguez ); Tendencia C.A.D.CJ. 
(Xavier Casáis,Cases Briz,Juliacs ); Tendencia Unid Catala
nista ( Dr. Soler i Pía, Br. Rossell i Vilar, Dr. Riera i 
Punti, Guinart ); Procedents del sindicalisme ( Marti Bar
rera, Simó Piera, Foix,CiaráJ; Procedents cPA"cció Catalana 
(C.Pi i Sunyer, A. Rovira i Virgili,Sunyol i Garriga,Berna 
des, Xavier Rübies); Procedents de la vella Esquerra (Pere 
Cor omines,Pinilla; Grup de l'Opinió ( Lluhi ,Xirau, "Quero, Ca 
sanelles ) i un gran nombre de contres i joventuts naciona 
listes independents díatreu de Catalunya, 
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O C T U B R E -

31 Octubre 1413 - El Comte d'Urgell es rendeix a ierran. d'An 
tequera despres de resistir assetjat al Castell de Bala -
guer„ Ara a mans deis Trastámara la Corona d'Aragé i Catalu 
nya, la nostra nacionalitat inicia el seu declivi. Jaume el 
Dissortat, pretendent al tron que deixa vacant la', mor t de 
Marti l'Humá, és la victima de les conxorxes de Benet XIII, 
el papa cismátic d'Avinyé, exiliat a Penyiscola i de 1 • in
concebible ajupiment del Parlament de Catalunya ais desorbi 
tats designis de Fra Vicents Ferrer i del Parlament, escin-
dit, anti-urgellista, d'Aragé. 

6 Octubre 1934 - La formació d'un govern república manió -
brat per forces politiques que no han acatat el nou régim , 
produeix el trencament amb les Institucions de tots els par 
tits que proclamaren la República. Es produeix la revolta a 
Asturies i el President Companys proclama 1'Estát Cátala diz: 1 
tre la República Federal Espanyola. Com que el mpviment d'£ 
posició no té a Espanya l'extensió susceptible d'obtenir la 
victoria, el Govern de la Generalitat dona 1'orare de ees -
sar tota resistencia a l'Exércit. Els membres del Govern de 
la Generalitat, la majoria deis seus Diputats,gran nombre 
d'alcaldes i regidors i militants de tots els partits d'es
querra son empresonats. 30,000 republicans i socialistes d'ar 
reu d'Espanya romanen a les presons, de les quals surten am 
nistiats després de la victoria electoral de les esquerres 
del 16 de febrer del I936. Torna el Govern na Catalunya"! ' 

15 Octubre 1940 - El President Companys és afusellat ais gLa 
cis del Cast«ll de Montjuic en virtud de la iniqua senten
cia d'un Tribunal Militar basada en Considerants politics, 
de carácter retroactiu : fundació d'Esquerra Republicana , 
fets del 6 d'Octubre ja jutjats i amnistiats i disposicions 
relatives a la defensa de Catalunya durant la guerra d'agres 
sió ,anti-catalana, els quals son qualificats escandalosa -
ment de delictes de "rebelión militar". Aquest afusellament 
és la culminació trágica de l'odi a Catalun}^ practicat se-
cularment per les forces peninsulars que s'oposen al pro .-
gres i a la dignitat de 1'Estat espanyol. El President Com
panys fou segrestat a La Baule per la policia hitlero-fran-
quista. Passá uns dies a la presé de la Santé de Paris • i 
després portat a Madrid i a Barcelona ,on mori amb una 
gran serenitat i tot embaümat de sentiment cátala. 
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" L'ESPAGNE A L'HEURE DU PLAN " 

La important revista "L'Usine",de Paris,pu 
blicá e-n la'seva edició de juliol d'enguany 
un extens i ben documentat estudi sobre els 
resultats del "Pía de c*8senvolup.ament econó 
mic i social 1964-1967"/ al qual estudi 
manllevem els parágrafs següents ; 

Els obstacles histories i psicológics .seriólos. 

Els principáis obstacles que troba el pía espan-yol son els S£ 
güents : feble proporcid de la població activa respecte a la pobla 
ció total~ Porcentatge crescut de la població activa en el sec -
tor agrari - productivitat reduida del sistema económic - volum 
insuficient de les exportacions - equipament antiquat Se les ins
ta!, lacions industriáis, del material fixe i rodat deis ferrocar-
rils, insuficient per a les necessitats actuáis - proliferació de 
les petites unitats de jproduccid, tant en el sector"~Industrial com 
en 1'agricultura - dolenta comercialitzacid deis próductes agraris. 

A aquesta enumerado Ullastres - diu - afegeix els "obstad e s 
psicológics" „ "Espanya es llanca voluntariosa en un mihment do nat 
a muntar empreses heroiques ;pero no sembla capacitada per lluitar 
quotidianament per assolir objectius fixats. El temperament espa -
nyol ha sofert sempre de l'abséncia d'esperit d'equip i d'un excés 
d'individualisme„ Creu que si un problema no pot trobar solució en 
un breu termini,més val deixar-lo correr." 

Segons el professor Prados Arrarte : " els resultats del T965 
confirmen que el comerq exterior constitueix,almenys peí moment, 
un deis punts febles del pía espanyol. Es aixi que, en gener-agost 
I965, les exportacions han disminult de 5%, quan 1'augment previst 
era del 10$ per any, mentre que les importacions han augmentat de 
30,61$ (.les previsions eren de + op/c)„ Es cert que aquesta evolu -
ció prové \parcialment de la dificil situació de 1'agricultura car 
les importacions dé próductes alimentaris han augmentat de 38,32%, 
mentre les exportacions de próductes industriáis augmentaven d* un 
14,78% ( contra 26,02% en gener-agost I964)" 

El problema del déficit comercial no está resolt. 

De I9OO al I965, exceptuáis dos b)reus periodes (I9QO a 1908 i 
recentment I96O a I964) el déficit "pr es supo star i ha anat acompa -., 
nyat d'un déficit de la balanza comercial. Després del pía d'esta-
bilitzacié de 1959» aquest doble déficit havia momentániament des-
aparescut del I96O al ig64.L'any I965 ha marcat el retorn a una si 
tuació gairebó crónica de l'economia espanyola ; l'exercici deI965" 
s'ha acabat amb un déficit pressupostari de 5 mil milions de pesse 
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"UNICAMENT BL 10% D'ESPAITYOLS HAN 

SENTÍT PARLAR DEL PLA D'ESTABI-

LITZACIO» 

" L ' E s p a g n e . . . " 

tes i un déficit da> la balanga comercial que s'apropará ais 2 mil 
milions de délars. 

Les importacions espanyoles han passat de 523,3 milions de dd-
lars~én 1959 a prop de 2.800 milionsTde dólars en'igbg { és a dirT 
un augment de 451,5% en sis anys) (El su"bratllat es de la revista) 

iül pía és un factor d1 inflado? 

En el seu conjunt, el balan c, del primer any del Pía ha estatfa 
vorable, almenys en el que concerneix la producció i la renda na -
.cional. L'evolucid deis preus...ho. és molt menys. Els mitjans ofi -
ciáis. camptaven que en I964 l'alga deis preus no seria superior al 
. 5$;pero'.de. fet, del desembre I963 al desembre 1964» segons les es-
:tadistiqu.es oficiáis, l'index deis preus al major ha augmentat de 
"9% i l'index del cost de vida de 13,5°/c ( diferents centres privats 
estimen que aqüestes xifres sen inferiors a l'augment real). 

Si, en I964, les classes modestes, espc-cialment les obreres,ban 
conegut. un augment de ingressos superior a la deis preus ( un estu 
di recent de l'Institut Nacional d'Estadística senyala que el 68 Jo 
de l'augment de la renda nacional de 1964 ha estat absorbit pelsec^ 
tor salaris, que ara representa 55,1% de la renda nacional contr a 
I53>4 %,5I,7% i 49$ respectivament pels anys 1963,1962,1961) sembla 
que l'augment de preus en I965 ha redult sensiblement els aventat-
ges obtinguts pels obrers com a conseqüéncia deis acords dol.lec -
tius d'empresa. 

La rae de l'augment de preus fou immediatament atribuít a l'aug 
ment deis salaris;peré els sindicats reaccionaren vigoros-^nent en 
contra tot sostenint que els salaris no constitueixen la rao fona-
• mental de l'evolució deis preus.(Els experts de l'O.C.D.E. confir
maren aquesta mateixa tesi). 

Un informe de l'O.C.D.E. sobre 1'economia espanyola, del ju -
liol del 1965, contenia un series advertiment sobre el perill d? la 
inflacié : " si 1'alga deis preus no és aturada, l'éxit del Pía de 
desenvolupament corre el risc d'ésser comprornes i Espanya coneixe-
rá de nou la inflado deis anys 1950.(Subratllat de la revista)JBLs 
responsables de 1'economia espanyola hauran d'evitar noves'alcesde-
preus en els productes alimentaris. Actualment, els obrers basen 
llurs reivindicacions sobre l'evolució negativa deis preus en el 
sector alimentari ( 45 a 50%. deis salaris están absorbits per 1 'a-
limentació). A despit de la seva modernitzacid parcial i d'una era. 
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"L'Espagne.. . " 

xent productivitat, no totes les industries espanyoles poden su- -
portar indefinidament els augments successius. Per altra part,l'a£ 
tual situació de pie empleu en la industria i el fet que un nombre 
substancial' d'obrers espocialitzats espanyols treballen encara a 
Franca, Alemanya de 1'Oest,Suíssa,etc. han provocat un desequili -
bri entre 1'oferta i la demanda, de tal manera que els industriáis 
están obligats,cada dia9més, a oferir salaris netament superiors/áls 
fins satisfets". 

Afebliment de la mecánica. 

En I964, l'augment de la produccio industrial havia estat subs 
tancial, amb un 11.8$. Els augments mes destacables son ; energi a 
eléctrica (+ 14,4%;, industria siderúrgica (+ 14%),industria quimi 
ca ( + 13%), industria manufacturera (+ 11,3%) i construcció(+I5,4) 
Peí contrari, la industria mecánica, amb un augment de 10,8%,no ha 
assolit la previsio del pía (+15,6%). Aquesta expansió insufícient" 
contrasta amb la forta'demanda, confirmada per les importaci.ons ,les 
quals han assolit la xifra de 400 milions de dólars.Per a estimú -
lar la produccio, aquest sector és beneficiari de la declarado do 
preferéncia en el moment de la concessió del crédit oficial.(Elsub 
ratllat és de la revista) 

La situació agrícola. 

L'evolució favorable en la industria contrasta amb. la situació 
de 1'agricultura. Segons un responsable de la Comissaria del Pía , 
aquest no ha tingut cap repercusió sobre 1'agricultura (les inver-
sions previstes no han estat realitzades en proporcions aprecia -
bles), A la fi del I964, 34,6% ( 41,3% en I960) de la població ac
tiva espanyola pertanyia encara al sector agrari,mentre que el pro-
ducte d'aquest representava ünicament el 26% de la renda nacional. 
Aixó ha provocat repercusions negatives en el sector industrial: 

ráfluixament en la mecanització agricola ( disminució de vendes de 
tractors i de material agricola ; i disminució de les vendes téx -
tils a les zones rurals. 

Conclusió. 

Aquest estudi de "L'Usine", de Paris, acaba aixi: " Ningünopt 
•jiir encara si 1'experiencia audaciosa escomesa per Espanya en I964 
.está assegurada del seu éxit. La inflacio seriosa que sofreix ac -
tualment el pais era "inclinaría a dubtar-ne. Sembla,indubtablement, 
que els experts espanyols hagin estat massa ambiciosos en llur pri 
mera temptativa i hagin presumit massa de les forces de la pro -
pria economía..." 

- - - - - - - - - ( D é l a revista "L'Usine ", 
;• de Paris, edició de ju — 

liol, I966 ) 
CINC PANQUÉS CONTROLEN 743 EMFKESES; EL 56% DEL CAPITAL DE TOTES-

LES SOCIETATS ANONIMES D'ESPANYA 
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JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA A CARACAS 
Any CVIII de llur Restauració 

Els Jocs Floráis I966 es celebraren a Caracas l'II de setem -
br.e amb 1'assisténcia de destacados personalitats de la República 
i un nombre iraponent de catalans. El President Caries Pi i Sunyer 
pronuncia un discurs catalanissim i s'adregá molt particularment a 
les nostres joventuts. 

EL VEREDICTE 

FLOR NATURAL : Anna Rebeca Mezquita Almer (Canáries). Accéssit: 
D„ Puga i Batllori (Catalunya). ENGLANTINA : Josep Carner.(Bél 
gica). Ier Accéssit : J. Valls (Valencia). 2n„ Accéssit % ..J.Ar-
bonés ( Buenos Aires ). VIOLA D'OR : Gabriel Mora (Catalunya). 
Accéssit : Lina Casanovas (Catalunya )„ 

PROSA : Víctor •Catalá'.noyel.la'-: Margal Trilla (Catalunya) „" 
Victor Cátala,narració ; Franeese Mataré (Franga). Víctor Cátala t 
contes : Xavier Romeu (Península). Pompeu Fabra s Salvat Papasseit 
{Buenos -.ires ). August Pi i Sunyer: Rizal Grimau (Caracas ) ;menci é 
honorífica % A. María Isern (Caracas).Ignasi Iglésies : J.B, Xuri-
guera. Lluis Companys: J.M.Poblet (Catalunya); mencié honorífica ; 
A. Bernadd (Franqa).Dr. Serra i Hunter; Aurora Bertrana (Catalunya) 
menció honorífica: P.Mártir Rabassa (Catalunya). 

MÚSICA : Pau Casáis : E.Molero Pujos (Catalunya) jmencié'-hono
rífica : J.Pey (Catalunya). Joan Gols; Costa i Horts (Méxic);men -
ció honorífica: Agusti Borgunyd (Catalunya). 

i Han estat premiats també els següents concursants: J.Ma.l Po-
blet, Maria A.Torres, Miquel Bota.Miquela Gralla, E. Foxonet,Josep 
Ribera, Pascual Scanu, Antoni Corunzo, Albert Junyent, Joan Salla
res. Els premis destinats ais joves foren guahyats per : M.Assump_ 
ció Borras,Ángel Viladrich,Montserrat Llop Roig,Magdalena Granes , 
Albert Gispert i Carme Maciá Alonso. 

ELS ESTUDIANTS CATALANS PER LA LLIBERTAT - No li ha portat cap Sa-; 

tisfaccid a Ortega Escos el viatge que está fent per les Facull — • 
tats per tal de proposar un referéndum. La seva qualitat de presi
dent de les associacions professionals d'estudiants,oficiáis, ha es 
tat arreu escarnida. Adhuc 1'han refusat els estudiants de l'Insti 
tut de Navarra pertanyent a l'Opus Dei. A Barcelona li han dit que 
ünicament teñen autoritat en materia estudiantil els elegits per 
ells mateixos. Previa a tota discusió , els barcelonins han presen 
tat tres reivindicacions : anuí.lacio de les sancions contra els 
grofessors i estudiants; dimissió del rector Garcia Valdecasasi re 
neixement oficial del sindicat democrátic. Tres mil estudiants ma-
drilenys s'han oposat al referéndum i s'han manifestat solidaris de 
l'actitud deis de Barcelona a favor del. sindicat democrátic. 
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26é ANIVERSARI DE L'AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT COMPANYS 

'Els Casáis Catalans situats en els palsos lliures han commemo-
rat amb actes eraotius la trista diada aniversari de 1'afusellament 
del President Lluis '"ompanys per aquells que es prevalen vergonyo-
sament de les societats civilitzades. Lluis Companys és recordat ar 
reu i la seva figura s'inscriu en la nostra Historia amb el seusja 
crifici que recorda igualmcnt el de tants catalans victimes de 1'£ 
di secular de l'Espanya anti-liberal. 

El dia 16 d'octubre tingué lloc al Cementiri de l'Oest de Per-
,pinyá l'acte anyal, segurament el mes impressionant de tots els que 
teñen lloc arreu del mén. Els catalans de Pcrpinyá acudeixen da -
vant 1'estela que recorda els exiliats morts ais camps de concen -
tració i associen en llurs sentiments patriótics tots els desapa-
reguts amb el record al President Companys. 

L'assisténcia fou molt nodrida 'en el moment de l'acte organit 
zat per tots els sectors i durant tot el dia foren nombrosos els 
que acudiren al cementiri per tal de retre homenatge ais amics de_s 
apareguts per sempre. "La Dépéche du Midi", de Toulouse, "L'Indé -
pendent", dePSrpinyá i "Midi Libre", de Montpeller, s'han ocupat , 
amb molta extensié de l'acte patriótic. "Midi Libre", hi ha f e t 
coincidir una biografia - a tres columnes i un retrat - del Presi. 
dent Companys. El redactor segueix arnb evident emoció les diferenis 
etapes de la carrera politica i sindicalista de Companys..La seva 
vida hi és traqada amb una exactitud forca sorprenent, que perme -
trá ais seus lectors teñir una visié completa de la gran persona-
litat catalana. " Vint-i-sis anys s'han escolat - es diu al final 
de la biografia - i el cuite al gran home permaneix igualment in-
tens entre els catalans". 

Escaigué al nostre diligent amic J.Garcia-Castellet la missió 
d'adreqar la paraula davant 1'estela en nom de tots els grups orga 
nitzadors de l'acte. Feu un parlament amarat d'emoció i d'esperan-
ga. " Res, digué, no ens fará oblidar la sang vessada per aquells 
que defensaren coratjosament la República". El seu "Visca Catalu -
nya" final fou repetit per tots els assistents a l'acte. 

Dr. Vidal i Barraquer- Ha estat celebrat a Pompeia, de Barcelona , 
un funeral dedicat a la memoria del catalanissim Arquebisbe de Tar 
ragona, al qual acte assistiren nombrosissims catalans. 

- Ben tard ens arriba la trista nova de la mort, succelda a Méxic, 
de Josep M.Francés, l'excel.lent publicista i ben conegut deis es-
querrans per lea IBengales" que publicava a "La Humanitat" -de Bar
celona. 

-,E1 Dr. Quero Molares ha publicat a la revista "Ibérica" de Nova 
York un sentidissim article d'homenatge al gran república desaparc 
gut a Roma,Sr. Semprun i Gurrea, diplomátic del govern república, 
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M A R G I N A L S 

La lleí de premsa„ 

Es ja axioraátic que quan un Ee 
tat anti-democrátic pren una de 
cisió d'aparenta liberal,els ciu 
tadans fan cas omis de la inten-
cid limitativa i la interprete n 
amb un criteri relativament am -
pli. Es cert que la nova lleí ha 
estat rebuda amb 1 'escepticisme 
propí d'una maniobra destinada a 
-1'exportado ;peró no és menys vj* 
ritat que l'aplicació de la cen
sura a posteriori ha desembfussat 
no poques plomes, de manera qu e 
ja %i és difícil al govern obrar 
massa rigidament contra l'alla u 
de coraentaris que ha provocat la 
seva iniciativa,Si cada r escrit 
no ortodoxe valgués la recollida 
de l'edició, la maniobra del go
vern fracassaria i a l'estran -
ger en denunciarien l'escándol. 

Es per aixó que s'escapen ara 
de la xarxa de la nova lleí la 
serie d'articles de José Jiménez 
Lozano,"Cartas de un cristianoim 
paciente", comentaris molt obje£ 
tius que posen en ridicul el 
vell zel clerical; "Las . no '-
ticias con acento", de Manuel Ji 
ménez Parga, certament molt agu-
des i politiques; l'article com-
memoratiu "Mad-riaga:80 años",pu 
blicats a "Destino", i 1'Edito -
rial de "Serra d'Or", "Una qües-
tió debatuda", relativa al pro -
blema institucional, per a no re 
ferir-nos mes que a publicacions 
de Catalunya. 

L'espasa de Damocles de la no
va llei que caigué sobre l'"A.B. 
C;", el llibre del grup Gil Ro -
bles i publicacions d'Acció Cató 
lica, si ha ocasionat perjudicis 
ais editors, aixé no obstant,l'ii 
quisidor que decidi la "crema" o 
la recollida, ha estat c m si di 
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guéssim desautoritzat - alnenys 
peí que fa a]s primes - peí Tribu 
nal d'Ordre püblic al decidir que 
no existia materia delictiva. 

Está ciar que, si la censur a 
posterior a l'aparicié d'un árti 
ele "delictiu",parcialment,' e s 
trobava massa desbordada,podria 
produir-se una reacció radie a -
lista per part del govern,_ pero 
1'hauria de practicar ais riscos 
i perills de la própria ''opera -
cié" i cada dia que passa li se
rá mes difícil recular fins ator 
nar al periode "anti-liberal". 

Confiem que la competencia que 
de mica en mica es faran els edi 
tors, els obligará a estendre cT 
nombre de matéries ^dignes d 0 
comentari i que, al mateix temps, 
els periodistes s'exer^iran pro-
fitosament en 1'"escalada".Es e-
vident el risc que correrán els 
editors,pero amb aquest descobri^ 
ran el .mitjá d'augmentar sensi -
blement el nombre de Tectors. 

L'"Acción Moisés". 

Ha prodult veritable estupor a 
les altures de 1'Esglósia espa -
nyola la divulgació deis propó_ 
sits d'aquesta Acció. Es tracta 
d'una operació tan audaciosa com 
plena de coratge destinada a de_s 
vetllar la consciéncia anquilosa 
da de la majoria de bisbes»dispo 
sats a no aplicar a Espanya les 
resolucir.ns i desit jos" del'Con -
cili. 

Han arribat al coneixement pü
blic les linies essencials d e l 
projecte en qüe-stió.S ' acusa a 
la Jerarquía de fer oposició al 
Concili; es denuncia la seva com 
plicitat amb el poder;es preco -
nitza la SEPARACIO DE L'ESGLESIA 



m a r g i n á i s , . . 

I L'ESTAT; la renuncia a totaé¿Jb 
venció económica «¡Irovinent d'a -
quest; supressió de la immunitat 
de les persones eclesiástiques , 
la dimissió deis eclesiástics/que 
fán'de "procuradores" i deis con 
ciliaris en els sindicats,etc. 

El grup de sacerdots de la dio 
cesi de Castella, tots d'una mit 
jana de quaranta anys, han visT 
tat els sacerdots d'altres dióce 
sis i obtingut prop de 4.000 sig 
natures al document destinat a la 
Comissió Episcopal d'Espanya. Iiu 
Jerarquia, francament acusada,ha 
pres 1'ofensiva : prohibeix tota 
mena de reunions convocades a 
l'objecte pels sacerdots, mentre 
"Ecclesia" tracta de llevar im
portancia a la revolta.El direc
tor,pero, d'aquesta revista ha di 
mitit perqué tot i haver-se con-
vingut la neutralitat en mérit a 
1'interés que la qüestió suscita 
entre sacerdots i railitants, la 
revista ha pres posició contra." 
Per altra part, també ha dimitit 
el director de "Signo" degut a 
"les dificultáis que troba la re 
vista en la seva divulgació".Els 
bisbes no deixen de veure a m b 
bons ulls les referides dificul-
tats i se'n. prevalen per a frenar 
1'entusiasme deis periodistes, 

o o o 

LA DESPOLITITZACIO ES UN FENOMEN 
1NHEREHT A TOT REGIM TOTALITARI. 
PERO TAMBE ES UN AXIOMA QUE TOT 
PERIODE PRQCEDENT A"LA'UAIGtJ D A 
JJ'UUA DICTADURA PROVOCA LA POLI-
Tl-i?ZACI0 DE VASTOS SECTORS DEL 
POBLÉ ALLIBERAT. 

Fa poctemps que TRIBUNA es pr£ 
guntava éi encara era possib le 
la redempció de l'Església espa-
nyola. Ens és grat de constatar 
que peí bon nombre de sacerdots 
i creients convenguts de la ne -
cessitat d'un "aggiornamento",cl 
cami está, almenys traqat. D'a -
quest estat d'esperit en dona la 
prova 1'"Operación Moisés" i la 
decidida actitud de clergues llei 
datans a favor deis parcers deis 
Beneficiats ten amatentment ar -
relats ais profits terrenals.Nin 
gü no podria correctament posar 
en dubte els seus promotors,puix 
que els deirebles de Moiéés atti 
ben en el seu coratge fins a de-
manar la separació de 1 'Església 
i 1'Estat, el qual desig s'en -
tronca amb la vella reivindica -
ció republicana i contradiu,aixi 
mateix, un dels"motius" de que es 
valgueren els retrogrades espa -
nyols per a desencadenar la gucr 
ra civil... 

El fútbol deis milionaris. 

De catástrofes nacionals ens 
parlen els futbolistes quan per-
den un pa.rti.t internacional. Inci 
dents lamentables es produeixen 
cada vegada en el pais "venqut". 
Recentment, "II Giorno>.de kilá " 
ha escrit :"0nze jugadors core -
ans, coratjosos i rápids ,peró sen 
se técnica, han ridiculitzat els 
nostres jugadors multimilionaris, 
exaltats per megalomanies encega 
des o imbécils." Aixó :. "Pany t£ 
ros"i que els &overns facin el 
que vulguin! 

St. 

PiiANgO - "Casa riostra", l'Associació de gent de parla catalana a 
Suissa, edita un bell Butlleti en el qual es dona compte de les ac_ 
tivitats deis catalana a la velna Confederació. Es un goig per a 
nosaltres assabentar-nos del gran esperit patrioticque anima els 
nostres connacionals d'aquelles terres. 
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Una qüestid debatuda - D'un Editorial, raolt destacat, de "Ser-
ra d'Or", arran de la polémica que suara ha suscitat el proble 
roa de les futures institucions politiques de 1'Estat espanyol; 
"... De moment,tanraateix,gairebé només hem pogut llegir l'opi-
niÓ deis qui creuen que la monarquia -és qui ha de presidirla 
próxima etapa politica de 1'Estat espanyol, sigui corn a coixi 
de durada aleatoria, sigui cora a solució definitiva. Els q u i 
creuen que no ha d'ésser aixi, no han volgut manifestar -o no 
han tingut ocasió de fer-ho- llur punt de vista. Altrament, la 
tradició de republicanisme té una llarga historia a Catalunya. 
Tanmateix, la sola forma de govern, sense mes precisions qie el 
nom usat per a designar-la, no és suficient perqué els cata-
lans se'n puguin definir partidaris en una consulta electoral. 
Volem dir amb aixó per via negativa que, sigui quina sigui la 
forma de govern, el que cal en tot cas és que les institucions 
siguin democrá-tî .ues i que no estiguin al servei exclusiu d'un 
sector económica'un grup ideológic o - en un Estat que n'en -
clou mes d'una - d'una comunitat nacional..." 

Per la revisió del Concordat - L'ex-ministre de Franco i Di -
rector de "Cuadernos para el Diálogo", Ruiz Giménez, ha auto -
ritzat la publicada a aquesta' revista d'un Editorial ,moltvio-
lent, a favor de la urgent revisió de 1'actual Concordat."Jafó 
ra hora - s'hi diu - que acabes, grácies a reciproques renun -
cies, tota una serie de situacions excepcionals que encara que 
siguin justificables históricament, no obstant sorprenen avui, 
per llur pervivencia, a la consciéncia deis homes d • .aquests 
temps". Entre els punts assenyalats es demana "la realitzaci ó 
d'un sistema juridic a l'interior de 1'Estat ( en lloc d e q u e 
1'Església beneficil sempre de regles especiáis en aquest ter-
reny )"; "de sotmetre la designado deis bisbes i de la jerar
quía al dret comü; el moment sembla en efecte oportü perqué s_i 

. gui derogat el' privilegi de "presentado", del qual encara dis 
fruta el govern". L'Editorial en qüestió fa seves algunesdeles 
premisses de 1'"Operación Moisés". Ruiz'Giménez fou invitatpel 
Papa a assistir al Concili. 

Carta a una dama catalana - José Mari-a Pemán escrivia el mes 
de juny a "A.B.C." : " No se pueden contabilizar como resulta
do de la libertad- de prensa los que son frutos de la no liber 
tad de antes (...) Yo recuerdo cuando se- me invitó a ser mante 
nedor de los primeros Juegos florales después de nuestra gue -
rra. Tuve que negarme cuando supe que se prohibia concurrir con 
poesias en catalán; que como reina, en vez de una señorita se 
pondria en el trono una bandera nacional, y que se me pediaque 
en el discurso no nombrara a Juan Posean. Me negué a esa cuchi 
panda, que venia a ser un desafio sin adversario a la vista." 
Queden "bé^om hi ha món, els catalans que han vingut organit -
zant encara ara les "cuchipandas" estil Jocs Floráis de la Fia 
ga de la Llana... *"*, 
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ELS QUE FAN LA JUSTICIA A ESBANYA 

Madrid 29Setembre(A.F.P.) - El comandant Manuel 
Fernández Martin que requeri la pena de mort con 
tra Julia Grimau en I963, ha estat condemnat a 
un any i mig d'empresonament peí consell suprem 
de justicia militar per haver-se introduít a la 
magistratura sense ésser posseidor del titold'ad_ 
vocat". Val a dir que la justicia militar,aque_s 
. ta vegada¿ha estat molt mes lenta que quan el 
procés Grimau,puix que denunciada la impostur a 
del "fiscal" immediatament després de la sevaim 
placable requisitoria, el falsari no ha estaT 
sancionat fins ara. Ens sembla evident que so -
bren els comentaris sobre el cas, si bé haurem 
de preguntar : qui pot restituir ara Grimau ais 
familiars i amics? Per a quan la "institucionali 
zacion" de la "justicia" a Espa^ya? 

• LES ELECCIONS SINDICALS - Llegim al "Fígaro",de Paría del 15 i 
Ib d'octubre , Sota el titular a dues columnes s "Els sindi-

cats paral.lels s'han tallat la part del lleó a les eleccions deis 
delegats d'empresa". I diu : " ... Els qui estarien temptats de veu 
rre un éxit deis sindicáis oficiáis - es refereix al nombre impor-
tant d'electors - la direcció deis quals havia utilitzat tots els 
mitjans de propaganda de qué disposa per a invitar els obrers a a-
cudir a les urnes, cometrien en tot cas un profund error. (...) A 
Madrid les "comissions obreres" van al cap i és el 90% de sufra-
gis que han obtingut Hernando i Camacho, les candidatures d e i s 
quals havien estat prohibides per haver participat a les manifesta 
cions obreres de la passada primavera. Si aquests resultats han e_s 
tat anul.lats, els fets son provants i tot fa creure que ambddsho 
mes serán "reelegits" tantes vegades com es procedirá a una elec -
cié en les empreses a les quals pertanyen. " 

L'AGUSTI ES ACOMIADAT - Una vegada mes la campanya clandesti
na contra la presencia d'Ignacio Agusti a "Tele/Expres" ha re 

eixit, puix que ha estat anunciada la nova direcció del diari, la 
qual escau a Carlos Sentís. "Ara, escriu "Tele-Estel", el teñir mes 
a la vora fisicament en Sentís, ens permet esperar l'assiduitat de 
la seva signatura en aquest "Tele :Estel",, que és una al tra de les 
seves il.lusions mes grans, feliqmerit realitzada." El ñou setmana-
ri cátala segurament que no fa ironía en al.ludir les, "il.lusions" 
"de Carlos Sentis car aquest n'ha tihgut moltíssfmes i ben contra.-
dictéries iben poc Curadores" > 5per cert. De Barcelona confirmen 
que "Destino" prepara un periódic,"1'observador" i que els del "Co 
rreo Catalán" estudien els plans per a un diari,"Migdia". 
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Informacions... 

QUATRE SACERDOTS "DIFAMADORS" - "La Croix", de Paris,comunica 
que quatre sacerdots lleidatans han estat denunciats peí tis

te inquisidor de la capital segrianenca per haver denunciat pübli-
cament l'escándol que representa la venda d'unes terres de cultiu 
proprietat de la Catedral i de les quals sdn beneficiaris dotze ca 
nonges d'aquell Capitul. El bisbe ha manat que sigui institult un 
tribunal per a entendre els "difamadors". 

500 DELEGATS SIMDICALS_CONTRA SOLIS - Madrid (Le Monde): "Cinc 
cents representants sindicáis d'empreses metal.lürgiques ma -

drilenyes, elegits suara a les eleccions sindicáis, han adreqat u-
na carta al govern per demanar la dimissió del ministre,Secretari 
del Moviment ,i del delegat provincial. Demanen la modificado del 
sistema d'eleccions deis sindicats provincials i el reconeixeme nt 
de l'eleccié de Camacho i Hernando, anul.lada per les "autoritats". 

- En un article molt documentat publicat a "Informaciones Parlamen 
tarias", de Paris, el nostre amic Sans crida l'atenció de les ins 
titucions europees per tal que ajudin les repübliques llatino-ame-
ricanes a organitzar-se en comunitats económiques. 

- Ais vuitanta cinc anys, ha mort a Catalunya l'ex*lider de la Lli 
ga Regionalista i ex-president de la Diputacid Provincial de Barce 
lona Joan Valles i Pujáis. 

- La policia de Bilbao s'ha trobat, a 1'impensada, davant d'una ma 
nifestacié de prop de dos mil nacionalistes que recorregueren el 
centre d'aquella ciutat. 

- Ha aparegut a Paris el nou "Mirador" en el qual,catalans de di-
ferents sectors republicans i socialistes, exposen els problem e s 
politics i económics que interessen a la democracia peninsular.Tam 
be signen articles gallees i madrilenys.Els editors de "Mirador" te 
nen el propésit d'imprimir-lo a Catalunya mateix. 

PREGUEM ALS MOSTRES AMICS que satisfacin l'import de la subscrip-
cié a TRIBUNA ( 20 franes anuals ) amb un "mandat" adregat a : 
Joseph FALGUERA - C.C.P.Paris 17.370.01 
5,Rué Marcel-Sembat - HOUILLES 78 

T.e Directeur : Josep SANS 
tribuna - 14 Paris. 
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