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Catalunya República Esquerra Social i Democrática 

Ara ens perdonen el mal que 

ELLS ens han fet. 

C O N S I D E R A C I O N S P O C 0 R T 0 D 0 1 E S 

Un amic que disposa a 1'interior d'una tribuna catalanista,mha 
invitat a donar el meu parer sobre el problema d'uns i altres ca -
talans, tot i coneixent el meu mal costum de 1'inconformisme. N o 
m'he vist amb cor de satisfer el meu amic, per temer la crema deis 
inquisidors que ha establert la flamant llei de premsa, i m'he de-
cidit a "blasfemar" des de les modestes columnes de TRIBUNA. 

El llibre de Candel,"Els altres catalans", té la virtud de so£ 
tenir-se en l'actualitat i el llibret de Cruells,"Els no catalansi 
nosaltres",ha estat molt comentat tant a Madrid com entre notal'-
tres. Candel,cal fer-ho,constar, ha parlat en alguns Casáis de Fran 
qa, forqa interessats per les opinions expressades en el s e u 
molt llegit llibre. El tema, dones, está encara de moda. 

Un altre món. 

La primera lectura del llibre de Candel em produi molts mo 
ments d'aclaparament perqué hi descobria que malgrat els esforqos 
mentáis deis exiliats per a comprendre les transformacions operades 
encara estem ben lluny d'haver-les copsat amb la deguda profundi -
tat. Hem ja rectificat no poques donades gracies a les informaCÍOXB 
que personalment o per escrit ens han arribat; perd el llibre "Els 
altres catalans" ens demostra com son de fragmentarles •••i que 
el trencament amb 1'ahir és molt mes sensible del que ens haviem 
cregut. 

L'honestedat m 'obliga a dir que Candel prodiga 1'esperanzaal 
futur, si... Els encoratjaments que sovint segueixen ais- '•passat 
S e s aclaparadors del llibre, m'han donat la impressió que Cándeles 
deixa portar mes per considerado a 1'escola catalana que fre 
qüentá abans de la guerra i ais catalans que han estat els s eu s 
velns i amics, que no pas per lógica, .déducci© . ;•• I á^dhuc si 
fos aixi - que no ho asseguro - per qué li n'hauriem de fer retret? 
Abunden tant els catalans que donen per definitiva la nostra dis-
sortada davallada, que no em sembla ni juste ni lógica la pruljad'al 
guns a descobrir arreu hiprocresies i falses amistats. 
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Consideracions... 

La sospita sistemática 

Al meu entendre, les opinions deis no catalans desitjosos de 
comprensié, no han d'ésser rebudes sistemáticament com a sospito 
ses. Es cert, massa cert, que no totes les declaracions fetes ahir 
i avui están exemptes d'especulacions circumstancials, que potser 
no és tot or en el que se'ns diu, pera ens interessa donar-Íes per 
sinceres, com un testimoniatge mes a favor de la nostra rao. S'han 
citat bastants casos demostratius de la duplicitat d'intel.lectuajs 
i politics; pero no pocs deis testimoniatges favorables ens feren 
un gran servei a 1'hora de la veritat. Recordem,siné, que fou a -
quell cavaller Julián Besteiro qui a les Constituents invoca pa 
téticament la paraula donada ais catalans,el qual recordatori sal
va la Llei d'Autonomia en el moment de la seva votacié final.Es -
perávem un tráete mes cordial, o si es vol mes sincer, per p art 
deis altres fundadors de la República;peré la decepcié no ens feu 
vessar ni una llágrima. 

En les relacions amb els no catalans de fora de Catalunya hau-
riem de teñir sempre present el llast que la politica espanyola vé 
arrossegant des de prop de dos segles. Caldria no oblidar . 1'_o 
di a Catalunya que la vella Espanya ha abocat al cor deis espa -
nyols i, finalment, teñir ben present que els no catalans no po -
den expressar-se amb la nostra prépria terminología ni teñir la ma 
teixa concepcié en qüestions nacionalistes 

Hi han, de fet, dues maneres de parlar i dues maneres de com -
prendre arreu del món : les deis que exigeixen la llibertat i la 
deis que ádhuc propensos a ben considerar- la, es troben a 1'altre 
canté, allá on s'han de desprendre del que els demanen* No han abun 
dat mai gaire els ciutadans "metropolitans" que s'han entregat en-

eos i ánima, amb la lira o la ploma, a la causa deis colonitzats. 
Per aixó, el bon seny recomana no prodigar a tortes i a dretes les 
condemnes d'anti-catalá. Hem de iutjar sempre, i marcar la distin 
cié, entre els amics o mig amics i els enemics. No ens entestem a 
posar-los tots en un sol sac ni obliguem els primers a expressar -
se amb les nostres paraules i escriure amb la nostra ploma. No es 
tracta de convertir els catalans de fora de Catalunya,siné d'inci
tar -los a una máxima comprensié. 

La revisié que s'imposa. 

Agradi o no, Candel proposa una conducta respecte deis immi -
grats. Compren© perfectament que alguns deis seus consells hagin 
provocat la vehement protesta de Cruells, perqué aquell "altre ca— 
talá"proposa un capteniment que contradiu el catecisme que hem he-
retat de la Renaixenga. Peré oposar pura i simplement el vell dog
ma nacionalista a la demanda d'adaptacié dins d'una situacié tan 
confusa i complexa com 1'actual, no és donar cap solucié al proble-
L>- que planteja la presencia a casa nostra d'una gran massa de p£ 
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EL PROBLEMA DE CATALUNYA NO EL RESOLDREM K 

AMB LIRISMES NI AMB EVOCACIONS HISTORIQTJES 

Consideracions.«,. 

blacié de parla castellana. 

Si Institucions fins avui tan immutables com és ara l'Església 
i els Estats, s'han considerat obligadas a revisar profundament la 
vida i les estructures própries, perqué ens hauriem de considerar 
els nacionalistes catalans indiferents a les transformacions que 
s'imposen arreu del món? Hen de reconsiderar els nostres cánons. 
Exemples per ais politics castellans. 
"~. No hi ha res d'inxangib±e , taou. Els Estats consideren atenta 
ment la conveniencia de renunciar a part de llur sobirania a pro-
fit d'una organització internacional; una provincia del Canadá es-
tableix peí biaix d'un mot innocu un conveni cultural amb un Estat 
estranger,Franga,i un Parlament, el belga, ha estat invitat p e í 
propi Govern a renunciar al dret de majories quan una Llei és con 
siderada perjudicial a una de les dues comunitats lingüistiques . 
I, qui hauria pogut pensar només uns anys enrera que un general, i 
cap d'Estat, proposés la reforma radical de la disciplina del sol-
dat, al qual es vol donar el dret a decidir sggons la seva cons -
ciencia? ( I aixó passa en un pais com Franqa i no pas en un Estat 
reyQlucionari).Els nostres amics rastollans no haurien d'oposar -
nos tabús en bal"gá a arreu aei mon. ' ' 
El- comportament deis immigrats. 

Com s'han de comportar els immigrats? Heus aci una de les al -
tres qüestions que requereixen molta prudencia per part nostra. No 
hi ha avui cap familia politica que es proposi la solucio del tren 
de retorn per ais immigrats. L'humanisme ha guanyat la partida. I 
tots cojncidim en la igualtat de drets per a les persones que habí, 
ten a casa nostra.L'Estatut de Catalunya oficialitzava la d o b 1 c 
ciutadania : de neixenga i administrativa. 

El que no s'ha de poaar ég la condicionalitat •/••. a la sego-
na ciutadania que- fan •..-. amics nostres. No existeix cap Constitu 
cié democrática que faci la discri'-inació entre els bons i els do-
lents es dona per descomptat que tot aquell que viu en un pais es 
tá subjecte a les liéis i „x_ha de. oomp-ortar-se com éalQuan hi ha 
catalans que desdenyen les obligacions espirituals, 'cnvors I_l u r 
patria, no és concebible que exigim a alta veu l'obli6acié álsr 
que no hi han nascut. Que alguns immigrants es comporten injusta -
ment prevalent-se de les circumstáncies i son la causa de justifi 
cades irritacions, ningü ho negará. Quant ais "altres catalans", és 
la cultura i 1'ensenyament que els portará a un capteniment respe_c 
tuós. La cultura i 1'ensenyament son l'obra d'un Govern i mentre 
aquest no sigui possible, pertoca des d'ara ais catalans de no di
ficultar 1'acció del demá amb posicions discriminatéries. 
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Consideracions... 

L'idioma castellá al .servei del catalanismog 

Comet una heretgia quan aconsella la supeditado de la llengua 
a la idea» Si jo fos capellá, diu mes o menys, no m'hi miraria ga_i 
re a eraprar la llengua del descregut per a convertir-lo. La pregun 
ta s'imposa ;?desitgem o no que els immigrats integrin també espi-
ritualment la nostra patria? Si com és de suposar contestem afirma 
tivament, no es pot rebutjar a cpp calent la reflexió de Candel. 

El problema ja fou plantejat en temps de 1'Esquerra per m n s 
macianistes castellans arran d'un miting en una barriada molt po' — 
blada per no catalans.? " Per qué, de tant en tant - els demanaren-
no ens parleu en castellá a fi de millor comprendre els vostres 
discursos?"Aleshores,peró, érém en el I93I,el problema no tenia les 
vastes proporcions d'avui. El fenomen de 1'assimilaeió obrava fa-
vorablement i. ens les prometia bastant. felices. 

Aquesta difícil adaptació de l'obrer castellá a una altra lien 
gua 1'hem observat igualment a Franqa, Aci no els podem objectar 
el cas d'incomprensid com a casa nostra. Quants exiliats hi han en 
cara avui •-- després de mes de vint-i-cinc anys - que prefereixen el 
metge espanyol al francés només perqué "se pueden expresar mejor ". 
I el caá és tan habitual que els ferrocarrils disposen grans 
cartells indicadors en espanyol a algunes estacions del sud-oest i 
de l'est per tal -.'evitar' a la pobre geht que prengui un tren per 
altre. Adhuc és a algunes prefectures que s'observa el bilingüisme 
per a facilitar l'enteniraent ais que desconeixen el francés. ?Qué 
no passará a casa nostra on saben que els catalans coneixen el'cas 
tellá? 

Candel té rao quan excusa els immigrats, mancats com están de 
mitjans d'aprendre el cátala. No hi han escoles - com fins al "31 -
ni diaris, ni radio catalana.,Es evident,per altra part, que exis 
teix la por al ridicul d'una defectuosa pronunciado. Sempre que -
darán,peró, els que voldran exigir-nos que parlem "en eristiano", 
per dret de conquesta; pero considerem- comprensivament la infini -
tat de treballadors que en llur sub-cultura creuen que l'idioma e_s 
panyol és prou per a fer-se entendre a Catalunya... i a Franqja... 

Ara,?ja Patria real. 

Els catalanistes es perdrien en el bosc de la vida si persis-
tien a descobrir-hi la Patria que fou dibuixada a comenqaments de 
segle. Ja no és avui l'obra exclusiva d'unes minories selectes i se 
rá endebades pretendre-la tan pura, tan bella i escollida com la 
yoldria la nostra imaginación La Patria real per a un miner és con 
siderada segons la seva seguretat "fisica; la Patria real vol que 
tothom tingui possibilitat d'accés a la instrucció superior i que 
els privilegis no produeixin l'escándol que, de fet, contradiu 
1'existencia de la comunitat nacional tan vantada pels beneficia-
ris^fan Pátria/í'en fan, sense saber-ho, els que escriuen malament. 
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Un escoces deja en un Congrés : " A la Gran Bre 
tanya hi han escbcesos, gal,lesos, irlandesos i 
de tant en tant s'hi troba algún angles." Eldia 
que al "Estado integral" espanyol espugui adap
tar" aquesta humorada sense provocar cap escán-
dol~ es podrá ben creure que el Cid s'ha mort. 

Consideracions.„. 

Quévolem i com obtenir-ho. ""."' 

El que caldria, el que ja fa temps que reclama la urgencia, és 
un estudi profund sobre la situació general a l'Estat espanyol i 
sobre el qual estudi - politic, social, cultural i economlc - po -
¿er -hi discernir resoltament i proposar ais catalans una platafor
ma. Que es concreti el que volem, qué és avui per avui el desitja 
ble i c o m obten ir -h o" I aix<5 s kh~auria de f er amb la preeminent prec 
cupació"de la mateixa Catalunya,peré prescindint deis cromos de la 
Rc::aixenga \ de frases fetes i de somnis mil.lenaris. Perqué 1'a -
postolat és una cosa i la realització. deis ideáis una altra.El que 
con:?ongui el catalanisme amb una religió o una secta filosófica p£ 
drá ecrtament disposar de tants anys com vulgui per a triomfar,pe
ro no te.iim el dret de malbaratar el temps puix que la causa nació 
nal té pressa, molta pressa. Es tracta d'obtenir, com más aviat mi 
-lloróla llibertat i amb aquesta escalar el cim de les possibili — 
tar.¿-. 

Que cadascü treballi honestament des de la seva posició, sen.-e 
Iie:.i<-;:r anatemes contra els que n'adoptin una de diferent. I en a-
quQ'st ce.3 em permetré, per centéssima vegada, manllevar a aquell 
gran cátala, gens transigent, que era A. Rovira i Virgili el se 
güer.t consell : » Una bona política catalana ha de tendir en e 1 s 
nostrés _dies, a restablir l'equilibri entre les aspir"a¿ions'~i 1 es 
x'orcesJ"entre el VÜLER i el PODER. Per voler mes, s 'ha de poder nes 
TJ'7_., _ ̂•••'. -••̂ ise poder, no és senyal de major patriotisme, siho~ de 
L'.añúr ~sé~n t"it'~ de responsabilitat. " 

Joan Sauret 

P PR^JI KENNEDY I966 A PAU CASÁIS.- (OPE)»Reunit 1«Instituí d'Es
tudia Ñor¿americans ha concedit el "Premi Kennedy" a 1'insigne mü-
sic Pau Casáis, la personalitat excepcional del qual ha a dquirit 
singular projecció mundial aquest any amb motiu d'haver arribat el 
genial violo:acol. lista al seu QOé an i ver sari. En la concessié del 
premi, el Jurat ha tingut en compte no sdlament els mérits excep -
cionals del llaxr.-ejat en 1'ámbit de la creació artística i la cir
cunstancia cronológica de la seva exemplar, activa i laboriosa Ion 
gevitat, sino igualment el seu fervor pels ideáis de la pau que in 
formrrjén el pensaraent del malaurat President Kennedy plasmats ma -
gistralment en la genial partitura d'"El Pessebre'-', punt culminant 
ae la seva bella obra..." 
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L'ACTUALITAT 

El decret d'indultés un escarní 1 la llej de re

forma institucional una pólissa s'asseguranqa^? ) 

per a la continuitat del franquisme sense Franco. 

El "perdón" innecessari. 

Contestant a una enquesta del diari barceloni "Tele-Expres",ar 
ran del decret del dia JO d'aquest mes, l'advocat Fuster Sálvate -
lia - que ha defensat 1.800 republicans - replica,per comenqar,al 
ministre de Justicia que no és cert que no queda a les presons cap 
república condemnat per fets "entre el 18 de juliol i el Ier d'a -
bril 1939". :: .. - - '.••- •• 

L'advocat recorda pertinentment que un decret té menor valor 
juridic que la Llei i que,per altra part, "una Llei no pot ésser<fe 
rogada mes que per una altra Llei". "Els delictes per ajud a k re 
bel.lió ( llegeixi's : a la República), aixi com els definits i san 
cionats per altres disposicions legáis, continúen en vigor.El de -
cret no pot afectar la responsabilitat penal,per la qual cosa no es 
pot parlar d'amnistia, sino d'una mesura de "gracia". La publica -
ció del decret resulta mes estranya (seguim copiant del "Figaro"la 
resposta de Fuster Salvatella al citat diari barceloni) perqut els 
casos ais quals es refereix han estat ja resolts per disposicions 
anteriors. La Llei del 9 de febrer de I939 sobre les responsabili
tats civils i politiques ja preveia en el seu article 17 que a -
questa responsabilitat gaudiria :automáticamént de la prescripció 15 
anys després de la publicacî ó'"de la citada Llei, a excepció,peró, 
de les sancions económiques'' 

Dissolt el Tribunal de r-esponsabilitats per una ordenanzadelVa 
nisteri de Justicia ( 27' juny del 1945 )..."Resulta ben ciar que 
des del I946 era legalment impossible entaular cap acció judicial 
per responsabilitats inherents a la guerra civil. Quant a les san
cions económiques - que anuí.la les que no han tingut efecte ,peró 
no es restitueixen els diners robats en virtud de sentencies prece 
dents! - Fuster Salvatella diu que ésirioperant puix que els artT 
cíes 254 i 117 deis codis de justicia militar estipulen la prescrip 
ció de 1'acció de 1'Estat en la materia.. 

Peí seu compte, el corresponsal de "Le Figaro" a Madrid afe *-
geix : » Per tot aixó els observadors politics de Madrid es pregun 
ten a qué vé una disposició legal els efectes de la qual ja estañ 
coberts per la mateixa Llei de responsabilitats politiques i els 
codis de justicia militar. Els mateixos opinants es consideren amb 
dret a creure que no es tracta mes que d'un gest de propaganda, a 
manera de próleg a les vigilies d'un referendum destinat a presen 
tar una imatge d'Espanya el mes europea possible. 
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L'actualitat... 

El Partit Comunista de la TJ.R.S.S. s'ha posat a correr i quali 
fica de victoria de les forces democrátiques internacionals l'ha -
ver-se publicat el decret del "perdó". En el telegrama adregat ais 
seus camarades espanyols els recomana la repatriado, la qual co
sa deuran fer aviat La Pasionaria,Carrillo, Moix i Vidiella. 

Fa poc, es descobria que el magistrat que feu de ponent en la 
vista contra Grimau no era ni advocat. Ara Fuster revela l'exis;-
téncia de tot un Ministre de Justicia que desconeix la diferencia 
essencial que hi ha entre una Liei i un Decret i que la Llei només 
pot ésser rectificada o anul.lada per una altra Llei, Si que fa 
goig aquesta justicia de la "Cruzada"! 

El "continuismo" disposa d'una Llei... 

Les reformes institucionals que feia tant de temps es vanien 
preparant a la cuina franquista han estat donades en espectacle a 
les "Cortes",al sol efecte de que hi fossin aplaudides el dia 22 
de novembre. Segons el titol de la informado del "Figaro", es trac 
ta "d'una girada prudent"; pero "Le Monde" titula la seva : "La re^ 
forma"de 1 'Estat espanyol prepara una monarquía autoritaria". 

El "Consejo Nacional de Falange" desapareix per a donar pas al 
"Consejo Nacional».d^ls franquistes, els quals serán ara ascendits 
a "senadors", els que es portin bé.Él "Consejo" curará d« possibi-
litar l'expressió "pluralista"de la banda. Tant al"Senat" comales 
"Cortea" hi entraran representants deis "cabeza de familia" per par 
tida doble,puix que .ara votará igualment 1'esposa del "cabeza"...^ 
amb aixé l'espavilat de ministre pensa amb el sentimentalisme'con
genital de la dona. Quant a la competencia electoral será nul.la , 
puix que ningü no ignora que els governadors faran desistir si us 
plau per forqa els candidats que no plaguin. La coacció i els di -
ners oficiáis faran la resta. 

El cap de Govern será tret per Franco de la terna de tres que 
li presentará el seu dócil "Consejo del Reino", El triat será - a-
nul.lada la Falange i les Jons i la Tradició - cap del Movimiento, 
que succeirá al "Movimiento". El cap de govern manará cinc anys i 
no estará subjecte ais vots de censura de les "Cortes"'. El matei x 
procediment "ternari" servirá per a designar els Presidents del 
Tribunal Suprem, del Consell d'Estat i de l'Económic. Tot aquest tin 
glado sortirá prestidigiosament de la mánega del franquisme,en el" 
ben entes que ja s'aclareix, per si calia encara, que els afavoriis 
per 1'operació"representarán los cuadros de la nación formados por 
los que han sufrido de la dominación roja y por los combatientes 
de la Cruzada". Fa dones molt bé "Le Monde" de parlar d'una ópera-
ció de carácter interior, de 1'interior franquista! 

Diuen ara que els Sindicats serán independents del Govern - si 
ja deien a Ginebra que ho eren! -,que desapareix el verticalisme -
ara els franquistes podran jeure mes! - i tota reminiscencia to -
talitária - no deien que no ho eren de nazistes? ... 
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ii'actualitat. ,. 

Els que mes han seguit de la vora la tramitado de la reforma, 
son evidentment els monárquics estorilistes, Temien que a tra
vés d'un "Consejo de Regencia" es posessin través a la candidatura 
de Don Juan. Ara respiren puix que malgrat els rumors que havien 
circulat per Madrid no s'ha proposat cap canvi.Peró els que no es
taran gens contents son els monárquics liberáis i els monárquics„.. 
ocasionáis que buscaven assisténcies entre les esquerres per ..tal 
de que el futur rei no fos el presoner de les velles oligarquies. 
La reforma no és altra cosa que un baluard per a impedir qualse -
vol temptativa liberal.Els nous organismes, 1'Exércit i... el refe 
rendum asseguren el "continuismo". 

Segons "Le Figaro", la "vieja guardia" falangista está desola
da i denuncia la reforma com gens apropriada a la realitat.Per fel 
d'impedir qualsevol manifestado, les tropes de Madrid foren en -
ca&erñades i la policia en estat d'alerta. Alguns activistes de la 
falange dita d'"izquierda" han estat pregats de romándre tranquils. 

Els comentaristes internacionals diuen que la "reforma" tendia 
a.aplanar a Espanya el eami del Mercát Comü. Operado inútil puix 
que els defensors de la seva integrado continuaran en els se us 
tretze, tant se val els principis a qué estiguin sotmesos els es-
panyols i quant ais que reclamen el respecte de la Carta deis Drets 
d.e 1'Home ja fa temps que saben a qué atenir-se. 

I ara, a votar el plebiscit, demanen els cartells del Ministe-
ri de Propaganda. Si els votants no mostren mes entusiasme queels 
"cabeza de familia" ( a'Barcelona votaren el 15 per nent i a lia 
drid el 30 ) es pot creure que el dia del plebiscit n" hi hauran 
gaires empentes. 

La Diputado de Barcelona i la cultura catalana.- Un impertinent 
lector de "Destino" demanava quina quantitat destinava la corpora 
ció-a la cultura catalana,! el seu president, el marqués de CastelL 
Florite, ha respost en termes que no han agradat gens a Nestci Lu
jan. Aquest observa que en la resposta presidencial no es feia cap 
al.lusió " a la cantidad que se destina a la citada obra cultural' 
En cambio sm aparecia en las palabras del señor marqués nuest r o 
viejo y conocido espectro del separatismo, los ocultos móviles po
líticos que mueven, según él, a quienes desearíamos un mayor apoyo 
a: nuestra riqueza cultural y a la enseñanza, de la lengua que nos es 
propia. Hemos de hacer constar que desaprobamos totalmente esta a n 
tígua argumentación, ya tan pasada de moda, y que ni desde los or
ganismos centrales se esgrime en modo alguno. (...) Ya es lamenta
ble que la Diputación Provincial no haya ido a la vanguardiaderu.es  
tro renacimiento literario, pero mucho más triste resulta todavi a 
que ni siquiera se incorpore a la zaga y que cuando barceloneses , 
en uso de derechos irreprochables, interroguen al Presidente de la 
Diputación, éste nos conteste a base de tan manidos tópicos..." 
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C R Ó N I C A D E C A T A L U N Y A 

Els falangistes s'exciten. 

Barcelona,12 d'octubre (Corresponsal).- D'unes setmanes engéü' 
vivim en pie iraperi ultra-falangista. Comengá dies enrera amb l'es 
cándol en l'acte al Palau de la Música Catalana commemoratiu d e T 
"acto fundacional". Correa Véglisson, 1'ex-governador, fou inter -
romput constantment mentre discursejava amb : " FALANGE,SI;MOVIMIEN 
TO,NO "I 1'actual governador,Jefe Provincial,va trobar-se sense sa 
ber qué dir-hi.Acabat l'acte, el cotxe oficial del governador ñopo 
dia posar-se en marxa perqué hi havia els neumátics punxats i hi 
havia hagut trencadissa de vidres. Realitzada la gesta, els tnsur-
gents se n'anaren al carrer de Junqueres i Plaga d'Urquinaona on 
trencaren igualment els vidres del Consolat anglés. Volien que els 
tornessin el "Peñón de Gibraltar", malgrat fos 1'hora ben intempes 
tiva. La policia, seguint el seu costum arriba tard. Com tampoc ar 
riba a temps, fa quinze dies, en un acte celebrat ais Escolapis de 
la Ronda de Sant Antoni on donava una conferencia Santiago Nadal . 
Els "ultras" intentaren agredir el conferenciante pero" no reeixi -
ren com volien. A Sabadell, en canvi, en sortir de la conferencia 
que aeabava de donar el catedrátic demócrata cristiá Manuel Jimé — 
nez de Parga, es produi una agressió a cops de porra.Tant el confe 
renciant com 1'advocat Casáis que 1'acompanyava sofriren ferides T 
contusions en diferents parts del eos i principalment al cap. Quan 
la policia arriba, els agressors ja haviendesaparescut.L 'endemáes 
procedi a la deténció de tres o quatre falangistes sabadellens;pe-
ró en ésser interrogats resultaren d'alló mes innoscents... 

Eleccions sindicáis i ( d'esttidiants. " ' . 

Com ja s'acostuma, la gent de les fabriques i tallers votaren 
a favor deis mes desventurats de la colla.Hi han productores que 
no volen saber gran cosa de les eleccions i a l'eslogan de VOTAR por 
los MEJORES, hi oposen l'eslogan publicitari d'una important casa 
productora de material electric, en el qual s'assegura que MEJORES 
NO HAY. En algunes importants empreses, amb la participado" o in -
tervencio", mes o menys subrepticiament portada, es vota a elements 
sindicalistes tipus C.N.T. o bé a comunistes. S'assegura que en un 
determinat centre de treball, deis vint-i-sis candidats que havien 
d'elegir-se, una vintena sdn de tendencia comunista. També n'han sor 
tit bastants de cenetistes.I els que ho han seguit d'aprop, diuen 
que han estat elegits en una eleccié de deb¿. 

El que és per ara, les eleccions estudiantils no van per bonca 
mi. Ha estat rebutjada la pretensió d'un delegat oficial de col,la 
borar en una maniobra contra 1'organitzacié democrática. Dies enre 
ra, aquell personatge esmerqá mes de mitja hora a la TVE comba -
tent, amb cinisme, 1'actitud deis estudiants, ais quals acusa d'ha 
ver adoptat una actitud completament anti-democrática. 

• • • 
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Crónica de Catalunya... 

I ara que parlem deis estudiante, és just subratllar que des ób 
les pagines de "Destino" s'ha deraanat a.Garcia Valdecasas que dimi 
teixi del Rectorat de la Universitat- a fi d'apaivagar la indigna -
ció que causa ais estudiants la seva actuació. 

De les eleccions a regidors de Barcelona peí "tercio" deis "ca 
"bezas de familia" mes m'estimo adjuntar un retall de "La Vanguar -
dia" per tal que TRIBUNA en pugui extreure el que cregui.Una con-
seqüéncia,peró, d'aquelles eleccions invisibles ha estat l'expul -
sió fulminant d'un tal Salvador Eiussons del seu carree de "sub-je
fe" local de Falange per haver patrocinat üca candidatura a regidor 
contra la que proposava el flamant governador 

MONTSENY 

"Desinterés por la gestión pública". 

"La Vanguardia" ens ,fa saber que el dia 16 d'octubre tingueren 
lloc les eleccions municipals per alió que en diuen els falangists 
"el tercio de cabezas de familia". La cosa,diu, passá sense pena 
ni gloria puix que ünicament fou el 15'38 per cent del cens electo 
ral que es prengué la molestia de triar els que s'han de captenir 
deis "asuntos del Ayuntamiento." 

Els "cabezas" que figuren en el cens deis sis districtes que 
participaren en la "lucha" sen 271.594, mentr.e que els vots emesos 
no foren mes que 41=787! En canvi, diu "La Vanguardia" les - sales 
d'espeotacles estaven plenes, com ho estava el camp de fútbol i.les 
carreteros eren insuficients- per al •tráfec dominical. 

El "concejal electo" mes votat obtingué 5.831 paperetes deis 
6O.69I d'electors de la secció, o sigui que només vota un 11*07 % 
"Es decir - llegim - que el hombre que más votos ha obtenido,cuen
ta sólo con el apoyo directo de menos de seis mil ciudadanos del 
distrito por el que se presentó11. "... El hombre de la calle es ca 
da dia más ajeno a intervenir, directa o indirectamente, en las 
cuestiones administrativas. Su apatia viene acumulada por años de 
desinterés colectivo, de falta de ejercicio para el diálogo y " la 
exigencia posterior del elector respecto de la persona en quien ha 
depositado su confianza. (...) Algo falla,pues,en el empeño de de_s 
pertar el interés de las gentes hacia las tareas de gobierno en la 
esfera municipalí...) La estadística es aleccionadora." 

Pero malgrat la migradesa de la "jornada", ésser candidat cos
ta un ull de la cara. "Tele-Exprés" dedueix de l'enquesta realit-
zada prop deis aspirants a regidor que,peí cap baix, s'hai de gas -
tar 500.000 pessetes."La campaña ,nada mrs que para presentarse a 
los electores, requiere 120 mil pesetas.1* 92.000 d'organització i 
125 mil per a organitzar la diada electoral.Resultat: » cuesta a 
cada candidato 337 mil pesetas seguí estos cálculos modestos... Lo 
que si parece comprobado es que quien invierta sólo esta "cantid ad 
no es probable que resulte elegido." 
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A LA MEMORIA DE 25 MIL REPUBLICANS 

La Federacié Espanyola de Deportats i Internats Po-
litics ha creat una Comissid per tal d'obtenir ca 
bals destinats a erigir al cementiri del Pére-La -
chaise de Paris un raonument a la memoria deis vint-
i cinc mil republicans - entre els quals es compten 
deu mil catalans - caiguts per la llibertat. Estem 
segurs que l'oportuna i meritoria iniciativa compta 
rá amb la col.laborado de molts exiliats. I els pre 
guem que enviin donatius a la "Comissid Pro-Monumeri 
C.C.P. Paris 3581-87 - 27,rué de Leningrad.Paris 8é 

DE "GALLUPIST&" engalipat podem qualificar el ministre d'Informa 
cid que,segons una informacid de "Le Monde", feu fer un sondeig esti. 
matiu del porcentatge de votants en les eleccions "del tercio" de 
Madrid, el qual donava per segura una participácid del 70 % i la 
realitat és que només votaren un 30%.El corresponsal diu que e l s 
organitzadors deis sondatges "han resultat els grans vencuts" del 
dia 20 de novembre. Recordem que els "cabezas" de Barcelona encara 
afluixaren mes puix que només es molestaren un 15%.Si les oposi -. 
cions no controlen, el referendum de desembre compensará aques -
tes catastrdfiques "victdries" municipals. 

- LA LLEI DE PREMSA continua fent-ne de les seves. L 'ex-ministre , 
de Franco, ". sényor Ruiz Giménez es veu obligat a abandonar la di 
reccid de "Cuadernos para el Diálogo", de Madrid, perqué segons el 
ministre no reuneix les condicions requerides per al carree.Es a 
dir, que ja no és franquista. Una altra victima ha estat el "Ca -
lendari de Jaume Ier" que, des de fa anys, a excepcid de I965, es 
venia publicant a Valencia. Se 1'acusa de publicar adagis i breus 
relats de la histdria valenciana, cosa que venia fent. 

- RAIMON AL "BOBINO" DE PARÍS.- El popular cantant valencia pas-
sará "en vedette américaine" al "Bobino" els dies 6,9,10 i II del 
vinent desambre. El "Casal de Catalunya" -67,Rué Condorcet - P a 
ris 9é-pot facilitar entrades ais que en desitgin. 

- LA LLIGA ESPIRITUAL de la Mare de Déu de Montserrat oferirá el 
dissabte dia 26 una missa en bé de les animes de Marti Bas,Joan C. 
Bonet i Ramón Xuriguera i de tots els catalans traspassats a Paris 
l'any 1966. 

- NOVES JUNTES.- Els amics de 1'Agrupacid de Paris d'A.R.D.E. ens 
comuniquen que han estat designats per a la Junta Directiva : Dr. 
Boix, president;Ruiz Dasi,vis-president;Marras,Secretari i Vocals: 
Paris,Cáceres,Sánchez i Sidera. Per a les Joventuts: Marras,Sta.Ar 
mengol, Sanmartín,Torres i Martínez. ( a g ^ I 4 _ ) 
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Des del meu angle 

LES_BECAIITES DE JJA_PR0VIDE1TCIA 

Per manca de director intel.lectual, els filósops m'han fet po
dre qui sap el temps i engolir inútilment una quants quilos de lie 
tra impresa. He descobert,per f i, que les veritables i profitoses 
filosofies us sotgen en una cantonada de carrer,en un racó del lli 
bre menys pretensiós : el recit d'una dona casolana,una novela po
liciaca, una comedia,etc. Ja podeu suposar la indignada que el qac 
acabo de dir causaria a un filosop de debo, és a dir d'aquell qu e 
es fa un honor de no ésser entenedor. Sainte-Beuve té escrit que en 
cada llibre de filosofia s'hi troba alguna frase aprofitable.Per 6 
de qué viuria un savisi els editors l'obligaven a reduir les tres 
centes pagines a una vintena de móts? Certament,perd ens adormen! 

Els camins modestos de la vida m'han procurat,dones,sense fat_i 
ga i amb diem-ne quatre rals un rebost de filosofia que araem per-
met fer el fatxenda a la penya deis companys. Tant com s'ha es 
crit i reescrit sobre aquest tema profund i misterios que és l'e -
xisténcia de Déu Nostre Senyor i aci teniu un servidor al c a p 
del carrer grácies a les Iluminarles que m'ha. donat un monjoami c 
d'Anatole France i que es diu Jerome Coignard. Tot i ésser un mes-
tre en teologia i ciéncies dificils prescindeix del seu gran sa
ber quan s'adrega ais seus companys de taverna. Conta el monjoque 
trobant-se un dia a la biblioteca del senyor bisbe feu la coneixen 
ga d'una noia que fregava plats a la cuina. Un cop d'ull recipro c 
de finestra a finestrai el positivisme del fet tenia la seva ma-
nifestacid aquella mateixa nit en l'alt graner on la noia descansa 
va .jaiosá . grácies a la bondat infinita 'del senyor bisbe. "El meu 
primer pensament - explica Jerome Coignard al seu company - fou 
abraqar la mossa ( en trobar-se a l'indicat jaq ) i er segon .admi
rar aquest encadenament que m'havia condult ais seus braqos.Car, 
vés mateix : un jove eclesiástic, una minyona de la cuina,una esca 
la per a poder pujar al. graner, un feix de f ene!, quina seguida de 
cir.cumstáncies ! quant d'ordenaraent! quin concurs d'harmonies, prees 
tablertes, quin encadenament d'efegtes i causes! quina prova de l'e_ 
xisténcia de Déu". !No em direu quechi ha en aquests arguments ele-
ments molt mes convincents que els que ens hauria engiponat un fi
losop! "; 

Heus aci una altra filosofia sense pretensions-,peró que fa fp-
rat .Llegeixo en un llibre de Simenon, el ben conegut pare del Co-
missari Maigret : " La prova de que el treball no és l'accié re-
comanable de qué ens parlen és que produeix cansament". Siguem ob-
jectius i diem que,un "al'tré filosop que s'ignora té una idea dife
rente I'anglés Jerome K.Jerome diu que "1'error de molts és igno.-
rar que la joia prové del treball i no pas del salari". Qué fer,em 
demanareu dávant d'aqüestes contradiccions deis meus savis? Senzi-
llament, el que us doni la gana puix que aquests escriptors no son 
inquisidors com els que s'han plantat de savis i respecten les Vos-
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Jes del meu angle... 

tres creéncies. Tireu la lectura endavant, sense encaparrar-vos-hi 
ni prendre partit. Un servidor,pero, s'alga dempeus com un sol ho-
me contra la filosofia anglesa, que qualifico d'anti-social perqué 
va contra la feina deis sindicats,, anuí,la les vagues - i el des -
cans que procuren - i dona 1'esquena a les convencions col.lecti-
ves. 

La protesta assentada, he de confessar-vos que he fet del Kero-
me en qüestió el meu proveidor oficial de filosofies. En els seus 
llibres - "Tres anglesos s'esbargeixen","Tres homes dins d'una bar 
ca, sense comptar-hi el gos",etc - hi ha mes sentit comü i 'mes 
"instruir deleitando" que en una "Surnma" de la Sorbona.I sino, lie 
gim-lo en l'afrontament arab el tan greu problema de la reglamenta
d o de les coses del Cosmos. Com si no diguéssim res. Ningü no po-
dria fer-li retret de la familiaritat amb qué tracta la Providén -
cia puix que altres, com és ara Don Camillo, fins s'han atrevit a 
discutir personalment arab Déu Nostre Senyor i ja és proverbial la 
desinvoltura amb qué els escolans espolsen els altars majors. 

Per comengar, dones, escriu que la Providencia dona, ambles s_e 
ves atzagaiades, la sensació d'un aprenent qua li imposen un ofi-
ci per al qual no ha nascut. L'Esperit vagabond - llegiu :el bonsen 
tit -observa respectuosament a la Providencia que el pagés reclama 
aigua i la Providencia obre de bat a bat les comportes i enceta u-
na becaina. Mentrestant la térra es nega sense ni donar temps de 
construir una nova Arca de Noé. L!Esperit vagabond en fa retret a 
la seva amiga, la qual es desvetlla diu quatre mots a 1'astre sol 
i torna al seu esport favorit de la becaina. A la térra hi fa ara 
65 graus a l'ombra, es cremen els blats, es podreix la fruita is'a_s 
sequen les fonts, els pous i els rius. "Tanmateix - etziva 1'Esp_e 
rit a la Providencia - doneu la sensació d'estar un bon xic manca
da de rae!" La Providencia no n'ensopega ni una; es plany déla s_e 
va poca traga i, arab llagrimes ais ulis, demana que li sigui acce¿ 
tada la seva dimissió en el comes climaterio. L'Esperit vagabond , 
que és un personatge simpatic com tots els rodamons, l'aconsellai 
ho fa amb uns arguments que ja voldrien per a ells els fildsops onb 
pretensions de Premi Nobel : 

" El que us caldria - diu - és un xic menys d'antusiasme i una 
mica mes de práctica. Us embaíeu i aixd us fa perdre el cap.Qraanen 
vieu la pluja hi ha deu probabilitats contra una de que aquesta cau 
rá a deshora. Vos amagueu el vostre sol vom un trampista guarda els 
seus asos, fins que és massa tard, i després els tireu tots a la 
vegada sobre la taula. Sempre dieu la mateixa cosa: " Faig el que 
puc i només tracto de ben fer les coses". El que us critiquen no és 
el vostre bon desig de fer bé les coses, siné de mancar del sentit 
exalte de les coses. Per qué no us corapreu un calendari?" 

La Providencia troba que és una bona pensada i fa un ñus al mo
cador per a recordar-se 'n. Pero ja se sap el que arriba en aquests 
casos : hom oblida el perqué del ñus. I el meu filósop conclou:"El 
tribuna — 13 ••• 



Les del meu angle... 

pagés acaba per no culpar mes la Providencia. Es resigna tot diert 
se que la desgracia és ben a propésit per a la salvado de la seva 
ánima immortal. I segueix en silenci el cami que el porta a la fa
llida, » 

Que la Providencia,diu un servidor,toqui a interrogat de mati
nes i esguerri les collites, la cosa no esdevé mai tan dramática 
cora pretenen els pagesos puix que sempre quedará blat i fruits per 
anar tirant. Peré el que ja no és acceptable és que a la Providen
cia li dongui per designar per representant seu a Esp&nya, 
amb ol comes de fer la felicitat del. poblé,a un coronel del Ter -
c:".•') que, com en el cas de Franco, seu en una cadira d'El Pardo i 
talla i pren al seu gust, rient-se de les recomanacions de la se
va protectora i senyora Providencia* Aleshores si que n'hi ha pera 
tirar el barret al foc i dir-ne quatre de •":•..? que s a les al tures,, 
al propi Cosmos ,i demanar-li que plegui d'una vegada, i de passada 
s'emporti per a sempre el seu representant. Tanmateix, vint-i--ciñc 
r.nys de becaina providencial trobera que son prou i massa. I una bo 
na trentena de milions de persones estem en el dret de no creure 
gens ni mica en les bones intencions de la Providencia. I qui sj •-
gui eonfrare que prengui candela, tan "c se val si es tracta del Va ti 
cá d'abans del Concili com del que 1'ha succeit, de la U.S.A. etc. 

Records ais companys i a les companyes, 
IGNASI 

IKFOHMACIOÑS... 

" CONFERENCIA.- Amadeu Bernadd donará una conferencia,patrocinada 
peí-Casal de Catalunya, "La classe obrera t el Moviment Nacional 
&¡3 Catalunya", a les 9 del vespre del 3 de desembre al "Musée So -
•cia!)",5> rué Las Cases,Paris 7é. 

-'• r:iREMTS I TASIS HOMENATJATS.- Un nombre important de catalans han 
signat una invitacici per al sopar d'homenatge,celebrador el dia 26 
de novembre a Barcelona, ais dos autors de la important "Historia 
de la Premsa Catalana" (en dos v("lums)c Es dona per descomptadau-
ns nombrosa assisténcia al Restaurant de la Torre de Jaume Ier. 

- PUR L-A REVISIO DEL PROCES DE GRIMAU. - Després de la condemna del 
personatge que malgrat no ésser advocat actúa de fiscal en la vis
ta contra Julia Grimau i el feu condemnar a mort, l'advocat d'a -
quest ha demanat oficialment la revisié del procés. 

ENVIEU EL MAKDAT CORRESPOHENT A LA SUBSCRIPCIO de tribuna ( 20 frs. 
anuals )a 1 'Administrador T" 

Joseph FALGUERA - C.C.P.Paris 17.370.01 
5,Rué Marcel-Sembat - HOUILLES 78 

Le Directeur : Josep SANS tribuna - 14 Paris. 
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