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L ' A N Y D E L S Ü N I V E R S I T A R I S 

La Universitat ha persistit tot l'any I965 en la seva coratjo
sa Iluita contra els que la yolen mantenir al darrer esglaé de la 
societat moderna. Les "assemblees lliures" no s'han limitat a de-
claracions platóniques, sino que s'han oposat ais nefastos desig -
nis del govern espanyol i deis seus sequagos"il.lustrats"_ boico -
tejant les eleccions "oficiáis" i oposant els elegits " á p a r t 
entiére" ais seuistes del 15 per cent. 

Que els estudiants están sobradissims de rao a l'algar-se con
tra les estructures totalitáries que han vingut soportant durant 
un quart de segle, n'han donat evident prova els nombrosos cátedra 
tics que han manifestat püblicament al costat de llurs deixebles . 
El govern feixista els ha respost amb unes represálies - expuls ié 
de cinc professors de llurs cátedres i sancions contra els estu -
diants protestataris - que han causat la indignació universal. 

Les intrigues son múltiples en aquesta olla de grills que és la 
banda franquista per a desembocar d'una situació caudillissima a 
una situació franquista sense Franco. Es tracta d'evitar que en 
la metamorfosi risqui ni un sol vidre de l'edifici que venen 0-
cupant els aprofitats mercenaris del "nacionalisme" victorias del 
1939. S'insisteix en la maniobra plebiscitaria per tal de pre-fa -
bricar un successor que * 
sigui "reial",peró ben 
administrable per aque
lla secta clerical de 
l'Opus-Dei", la qual, 
com és ben notori, mos-
tra molta mes preocupa-
ció per les • riqueses 
que té en aquest m ó n 
que no pas per les fin 
ques celestials. 

Tota la fauna reac
cionaria especula a ba
se del santoral monár -

A Franco li han fet declarar - referenta 
Gibraltar - que "la mutilació del terri 
tori espanyol és un anacronisme iriaccep-
table." lío és un anacronisme inaccepta -
privar els"franquistes de poder " dispo -
sar d'una roca i els seus micos per a po 
der-los Hogar mitjanqant divises a T 
millor postor, si no de que hi hagi enea 
ra potencies que es fan cómplices de la 
persistencia d'un govern que,des de vint 
i cinc anys,té en estat de mutilacióa d£ 
senes de milions d'éssers humans. 
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L'anv deis universitaris... 

quic per a triar-hi el Don Juan o el Don Carlos o un qualsevol al 
tre Hugo que mes pugui plaure al testador d'El Pardo. Semblava , 
aixó deiaaven entendre els cronistes freqüentadors deis salons de 
la camarilla ociosa,que Franco havia reeixit a instruir un deis 
Juan Carlos contra._aí~seu progenitor; pero sembla que el Preten 
dent numero I ha obtingut la seva sotmisió, la declarado d el 
qual vassallatge ha estat feta públicament recentment. 

Naturalment, l'enrenou dináatic queda reduít a les baralles de 
clans pretendiosos, on ningü no es preocupa de demanar el parer 
deHPunic determinador : EL POBLÉ. I aquest li passa sovint peí 
cap de contradir espectacularment el que han decidit els podero -
sos. Una sorpresa, en el cas de la successió espanyola, no és gens 
extraordinari que aparegui a 1 'horitzó0.„ 

Catalunya ha estat present i activa en la batalla universitá -
ria , en 1'especificament social i en la qie malda per la llibertat 
nacional. " Disposats en tots els front del combat, els catalans dci 
xen per. ben' expressat que cap especulacid sentimental,per mes 
digna i simpática que sigui, podria servir d'excusa a conductes dî  
vergents que a mes d'ésser inoperants poden minar la potencia deis 
que s'enfronten a 1'Estat totalitari que, sense discrimacions,en -

" tenalla i tortura els obrers, els estudiants,. els ciutadans del caí 
junt hispánic. Ha de causar-nos dones tanta admiraeió i simpatía él 
jove, obrer o estudiant, que des de Catalunya es solidaritza amb el 
que, Ebre enllá risca la persecució, com el que manifesta l'II de 
Setembre o protesta ais nassos de la policia contra l'expulsió del 
Pare Abat de Montserrat. Tots els esforqos han de coincidir contra 
la dictadura; totes.'iles trinxeres han de flamejar a l'unison;to -
tes les banderes s'han d'ajuntar per a fer saber a l'enemic com 
és de general el desig d'abatre'l. 

Un esperit de solidaritat abranda tots els lluitadors. No ens 
~ han mancat simpaties quan s'ha tractat de reivindicar els drets 
de la nostra cultura i del nostre idioma en el I965 escolat; preci 
sament és per aixó que la major part deis nostres intel.lectuaLls 
han barrejat. llurs signatures a la deis seus companys de Madrid , 
Salamanca, Sevilla,Bilbao i.Santiago de Compostela quan s'ha trac-
'tat de protestar per les mesures del govern dictatorial c o n tr a 
els catsdrátics que viuen fora de la nostra térra. 

" Joan Sauret. 

Barcelona (OPE).- Una vintena d'alumnes de 1'Escola Técnica Supe -
rior d'Engihyers Industriáis de Barcelona que s'abstingueren de v£ 
tar quan les eleccions oficiáis han estat donats de báixa de la ma 
teixa. Com que els abstinguts foren en nombre de 200 es tem q u e 
hi hagin altres sancions. 
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G e n e r 

- La jerarquía eclesiástica espanyola anuncia que des del Ier. 
d'enguany els idiomes cátala i "base podran ésser utilitzats par -
cialment en la liturgia ( Epistola i Evangeli ). 

- sen detinguts a Sabadell tres distribuídors de fulls clandes_ 
tins;~La policia els ha tractat bárbarament malgrat 1'enéigLca in -
tervenció de F.Roda i Ventura, degá del Col.legi d'Advocat.s de Bar 
celona. 

F e b r e r 

- Delegats de 42 facultats decideixen boicotejar el S.E.U. 

- el dia 12 té lloc a Madrid una imponent manifestado d'estu-
diants. Els corresponsals de premsa estrangera destaquen que h a n 
recorregut dos quilómetres sobre la neu i que han estat intercep -
tats brutalment per la policia. 

- és celebrada a porta tancada en el Tribunal d'Ordre püblic la 
vista contra Mossén Dalmau, Bernades, Ramón d'Ayala i Joan Sales , 
acusats per haver encapqalat el document en qué 420 ciutadans pro-
testaven contra els mals tractes que la policia ha inferit a uns de 
tinguts. 

- el dia 23 , tres mil obrers manifesten davant el local de la 
C.NoS. de Barcelona arab motiu de l'entrega d'un document signat per 
10 mil treballadors a favor de la llibertat sindical. 

- el dia 26 té lloc a Madrid un Consell de ministres qualifi-
cat d'"agitadissim" i en el qual s'ha examinat la situació univer
sitaria i el perill que representa la solidaritat entre cátedra -
tics i estudiants observada en moltes facultats del pais. En la re 
feréncia sobre el mateix Consell s'expressa el desig (?) del go 
vern de donar parcialment satisfacció ais protestataris;peró s'a-
fegeix que es "restablirá l'ordre per tots els mitjans que sigui." 

M a r q 

- El dia 10 és llegida ais monjes de Montserrat una nota donant 
compte que el Pare Abat es veia obligat a abandonar el pais " a 
causa de les pressions i amenaces del govern espanyol." 

- els periodistes italians donen compte de 1'arribada a Milá cb 
l'Abat de Montserrat. Aquest declara que romandra a Italia fins la 
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Setmana Santa "aniré a Palestina i espero tornar, per fi, a Montse 
rrat". 

- tota la prerasa exiliada-a Franga dona compte de la mort,suc-
celda a Méxic, del Dr. August Pi i Sunyer, a la memoria del qual 
es dediquen comentaris que destaquen 1'alta valúa intel.lectual i 
cívica de l'eminent prof.essor. 

- mil seixanta una personalitats de totes les families intel -
lectuals espanyoles denuncien en un escrit la política anti-social 
del govern i reclamen mesures democrátiques. La fermesa d'exprés -
sió d'aquest document - diu un corresponsal de premsa - aixi c o m 
la qualitat i el nombre deis signants permet de pensar que es tra£ 
ta d'uaa de les "protestes mes dures adreqades a un ministre d el 
general Franco". 

- el dia 26 té lloc a Barcelona una imponent manifestació de 
simpatia a 1'Abat de Montserrat. Ivlés de 15 mil persones reclamen el 
repatriament de Dom Escarré. El bisbe de Barcelona fa l'absent des 
del ring del Price. La policía intervé enérgicament i se senten : 
"los curas al Congo",: crits llengats pels "ultras" contra els sa -
cerdots que participen a la manifestació. Els torturadors perta -
nyents a la colla del comissari Creich son auxiliats per pinxos 
que aixamplen el camp de batalla situat a la Catedral. 

- el dia 28 es reuneix a Londres la "Conférence des Pays Occi-
dentaux pour la Liberté d'Espagne". S'han aprovat diferents mocions 
a favor de tots els perseguits peí régim dictatorial d'Espanya. 

A b r i l 

- En el Consell de ministres del dia 7 s'aprova el decret que 
pretén resoldre el conflicte universitari amb motiu de la persis -
téncia anti-democrática del S.E.U. 

- la "Union Nationale des Etudiants de France" obre una subs-
cripció a favor deis estudiants espanyols perseguits. 

- mor a Barcelona, el dia 8, el que fou diputat de 1'Esquerra 
al Parlament cátala Dr. Ribas Soberano. 

- el dia 27 té lloc a la gran sala de "Forcé Ouvriére" de Pa -
ris un gran miting commemoratiu del XXXIVé aniversari de la Repú
blica Espanyola. Una gran gentada ha escoltat els parlaments de 
Manuel de Irujo ( P.N.V.),R. Rufach ( C.N.T. ),Joan Sauret (Esquer 
ra Republicana de Catalunya•'), Fernando Valera ( A.R.D.E. ) i C.Mar 
tinez (.P.SiO.E. -U.G.T.). 

- mes de 4 mil ciútadans obeiren a la invitacié de les forces 
sindicáis i politiques de Barcelona manifestant el 30 d'abril prop 
tribuna - 4 



Cronología 1965... 

de la Plaga de Catalunya i amb motiu del ier. de Maig. La policia 
de Creich, visiblement disgustada per la presencia de sacerdot s 
en aquells indrets, s 'aplica a fer'- los jnarxar si us plau per 
forqa. 

- es parla molt en els mitjans de l'oposició de 1'interior cels 
proyectes atribuíts ais "ultras" del régim contra la possibili -
tat de • / "democratització" del sistema dictatorial. Es diu que 
s'afanyen a establir dipósits d'armes per a oposar-s'hi. 

M a i g 

- El 20é aniversari de 1'alliberament deis camps nazis és com-
memorat per la Federació Espanyola de Deportats i 1'Agrupació de 
Deportats de Mathausen. El dia Ier de maig acudiren nombros«s exi-
liats al Cementiri del pére Lachaise de Paris per tal d'acompa -
nyar els delegats d'aquelles institucions en el moment de dip»si-
tar una corona de flors a les tombes a la memoria de cada camp. 

- en el VIé Congrés de Literatura Internacional celebrat el dia 
3 a Valescure (Franqa), l'editor Gallimard i l'escriptor Max Aub es 
planyen de l'abséncia de l'editor i poeta cátala Caries Barral , 
el qual s'ha vist negat el passaport per les autoritats franquis -
tes. 

- H.R.Southworth , 1'autor de "Le mythe de la croisade de Fran 
co",dóna una conferencia el dia 8 al "Centro de Estudios Sociales y 
Económicos"., de Paris. 

- les agencies de prensa calculen en 70 mil el nombre de pa -
triotes bascos que es disposaren a participar a l"Aberri-Eguna" . 
Molts d'ells e s valgueren de totes les astücies per a burlar la 
vigilancia de la policia disposada a impedir 1'arribada a Vergara. 

J u n y 

- La premsa internacional,!' particularment la suíssa,es fa re_s 
sé de l'escándol financer provocat per la fallida d'una banca en 
qué s'hi troben barrejats el conegut falangista Muñoz i un fami 
liar del no menys conegut Trujillo, Muñoz es deixat en lliber t at 
provisional després del quantiós dipósit que ha hagut de fer un al 
tre element no menys conegut : Villalonga.. 

- el"Bureau International du Travail", de Ginebra, fa püblic a 
una resoluci* que critica el comportament del govern espanyol en-
vers els obrers i sobretot peí que es refereix a les represa 1 ies 
consecutives a llurs accions reivindicatives. ... 

Madrid 2I,gener.-"LA PREHSA ESPANYOLA. NO HA JUTJAT OPORTU DE 
DIVULGAR EL COMUHICAT PU3LICAT AHIR PER LA Ibé AIR FORCÉ "EN 
EL QUE S'ADMETIA QUE L'APARELL " PORTAVA ARMES NTUCLEARS"-foe Figaro" 
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El despoblament del sud d'Espanya, 

Copiem d'un treball publicat a "Mañana", de Paris unes dades rela-
tives al despoblament d'uns llogarrets de Cabra : "•;;, 

1950 
Habts, 

IjcLGilcl,, o o o o o o o o o o o o e 1.062 
La Alcantarilla, . ... 691 
La Benita,..;......' 923 
La Estación........ 741 
Na.Sra. de la Sierra 773 
Totals, o e o o 4.190 

1960 
Habts, 
740 - 322 
516 - 175 
788 - 135 
465 - 276 
510 - 263 

3.019 -I.171 

Cronología I965... 

J u 1 i o 1 

- 80 eminents professors francésos adrecen un telegrama al mi
nistre d'Instrucció pública espanyol dolent-se de que es "privi la 
Universitat espanyola d'uns mestres mit.janc.ant unes mesures contra 
ries a les llibertats universitáries i a la llibertat de l'esperit" 

- és convocada una reunió especial del Comité de 1'Esquerra d?l 
Sena per tal de poder manifestar la seva simpatia al professpr J. 
Quero Molares , ex-Rector de la Universitat Autónoma de Barcelona, 
amb motiu del seu pas per Paris. Parlen en 1'acte J„ Sans,J. Sau -
ret, 1'ex-Conseller de la Generalitat A. Xirau ,ais quals correspon 
l'homenatjat amb un parlament d'agraiment. 

- "Destino" de Barcelona no s'oblida d'exaltar la "gesta" deis 
enemics de Catalunya en aquest XXVIé aniversari del co.p d'Estat mi 
litar,que tant ha quedat marcat en el cor deis "auténticos españo
les", com expliquen els "neo resistents" d'aquella revista. 

A o s t 

- Circulen.per Barcelona un gran nombre de fulls i un Manifest 
de les Forces Democrátiques invitant el poblé a manifestar en l'es 
caienga de la diada nacional de l'II de Setembre. 

- la descoberta d'uha "oficina" de la Canonja (Tarragona)desti 
nada a una escandalosa especulació sobre terrenys és objecte de co 
mentaris pujats de to en els quals s'involucra 1'honor d'álgunes 
autoritats locáis i provincials del régim franquista. 

LLEGIU I FEU LLEGIR tribuna^ ' 
QUE HA VINGUT APAREIXENT REGULARMENT CADA MES DURAMT 8 AWYS 
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S e t e m b r e 

- La gairebé totalitat deis assistents al ncmgrés Internacio -
nal de lingüistica i filología romanes celebrat de l'I al 9 a Madrid 
signen un document fent constar "el malestar que els provoca . les 
sancions -governatives contra cinc professors espanyols." 

- Radio Euzkadi torna a emetre clandestinament cada nit. 

- les agencies de premsa donen compte de la manifestacié quena 
tingut lloc a Barcelona arib motiu de la diada nacional commemorati-
va de l'II de Setembre, organitzada per totes les organitzacion s 
catalanistes de 1'interior. 

- la Secretaria General d'Esquerra Republicana de Catalunya fa 
pública una referencia que concerneix la reuní* delseu Comité Efce 
cutiu, celebrada a l'exili. 

- victima d'un greu accident automobilistic,prop de Béziers,Hi
lar i Salvado, l'ex-alcalde popular de Barcelona, és ingressat en u-
na clínica de Barcelona. 

- en l'edició de "Le Fígaro" del día 24- es publica una important 
interviú feta amb el Pare Abat de Montserrat en la seva residencia de 
Mi la. 

O c t u b r e 

- Del Ier al 3 es celebra a Cannes un Congrés extraordinari del 
"Mouvement Européen", en el qual son invitats els representants de 
l'europeisme hispánic. 

- el XXVé aniversari de 1'afusellament del President Companys és 
commemorat arreu del món per les entitats, nuclis i premsa catala
nistes. El Secretariat del Comité de Coordinació de Forces Democrá-
tiques de Catalunya de 1'interior fa arribar a les agencies de prem 
sa un document en francés en el qual s'exalta la memoria del Presi
dent mártir i es proclama la no prescripció del crim comes. El dia 
17 té lloc al cementiri de Perpinyá la tradicional cerimónia en qué 
es recorda el martirologi de Lluis Companys i el traspás deis mi -
lers d'exiliats' procedents deis camps de concentració. 

- apareix el manifest clandesti de la VI assemblea del Distric-
te Universitari de Catalunya i les Balears, en la qual s'adopten les 
mateixes mesures deis al tres universitaris contra el • S.E'.TJ. i s'a-
nuncien les eleccions no oficiáis a celebrar-se del 25 al 30. 

- s<Jn celebrats amb l'espl.endor tradicional els Jocs Floráis de 
la Llengua Catalana, a la Sorbonne de Paris ( 17 d'octubre) 

- causa gran irritació la malifeta deis "ultras",acreditats peí 
Govern civil de Barcelona»amb motiu de les conferencies del sacer -
dot bélp. Mossén Evely. Els esvalotadors ofereixen pretexte al bisbe 
Modrego per a allunyar el conegut escriptor de la.diócesi. 
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- el día 28 d'octubre mor a Méxic Roe Boronat,ex-regidor popu -
lar de 1'Ajuntament de Barcelona» 

N o v e m b r e 

- El día 2 és detingut a Barcelona Lluis Ma.Sunyer per haver-se 
negat a pagar la multa de 2.5 mil pessetes que li fou imposada arran 
de la manifestació de l'II de Setembre en 1964» 

- comuniquen de Roma que el cardenal Antoniutti, d'acord amb el 
cardenal Ottaviani, ha signat un decret peí qual es priva d'exer -
cir el professorat de filosofía i teología a la immensa majoria de]s 
monjos de Montserrat i s'afegeix que alguns s'han vist obligats a 
allunyar-se una llarga temporada del Monestir. 

- el rector franquista de la Universitat de Barcelona ha exclós 
de la seva cátedra al professor Sacristán " perqué la seva conscién 
cia no li permet abandonar els estudiants a un professor marxista." 

- impressions recollides arreu d'Espanya fan estat del nombre , 
molt elevat, d'abstencions i vots en blanc amb qué han estat marca 
des les eleccions "oficiáis" ais centres universitaris. Es calcu
la que els delegats governatius només representen^ el 15 per cent 
deis estudiants. 

- mor a Perpinyá el fundador de 1'Editorial "Proa", J. Queralt. 

D e s e m b r e 

- Milers d'estudiants reunits a la Facultat de Filosofía i Lie-
tres de Barcelona s'han manifestat contra 1'obertura de 27 expe -
dients académics i demanen la dimissió del Rector García Valdeca -
sas per haver requerit la intervenció de la policía contra els es -
mentats manifestants. . . 

- tres mil estudiants es reuneixen a la Facultat de Ciéncies E-
conómiques i Politiques de Madrid. 

- un centenar d'intel.lectuals fan püblic un missatge de solida 
ritat envers els estudiants represal.liats.de Madrid i:Barcelona. 

- un nombre important d'intel.lectuals catalans posen la signa
tura al document general de protesta per l'exclusió deis professors 
universitaris. 

HA MORT Me HENRI TORRES.- Els catalans acaben de perdre un gran 
amic , el defensor de Francesc Maciá i els complotats de Prats de 
Molió. Havia pres part en diferents actes organitzats peí Casal de 
Catalunya de Paris, en tots els quals es plavia a recordar l'emo- -
ció i el gran respecte que sentía peí gran President de Catalunya. 
Parlant de la seva popularitat, observava que es podia trobar enmig 
de les multituds catalanes sense temer de ningü. Uns quants cata -
lans i alguns cenetistes anárem al Pére Lachaise a inclinar-nos da-
vant la despulla del gran advocat de les causes populars. . 
tribuna - 8 
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L'AUTARQUÍA CULTURAL DE FRANCO 

Ens plau reproduir uns ex 
tractes del treball que 
l'escriptor Claude Roy ha 
publicat a " Le Nouveau Cb 
servateur ",(n2 60,del 5 
de gener), dé Paris. 

" El cátala que ha anat a treballar a-Sulssa i que ha descobert 
un pais en qué, plácidaraent, cadascun parla el seu idioma en lliber 
tat - el francés, l'alemany, el."romanche" i l'italiá -quan torna 
a Barcelona, on el régim franquista ( "España una, grande y libre") 
ha prohibit 1'ensenyament del cátala a les escoles, prohibit 1 a 
premsa catalana, prohibit 1'üs del cátala en la vida administrativa, 
a la radio, a la televisió; on 1'ex-Director franquista de "-La Vsi 
giardia ", Luis Galinsoga, abandona ostensiblement la missa perqué" 
l'oficiant anuell dia predicava en cátala; el cátala que ha deseo -
bert que a Suissa íes parlen quatre llengües,dúes a Bélgica, dues 
a Txecoslováquia i Iugoslávia, cinquanta sis a la U.R.S.S. i al -
menys tres a Anglaterra, el ciutadá cátala diu : prou! I ho diu das-
de fa anys amb una forqa creixánt. 

" La literatura catalana és una de les mes belles d'Europa. Ha 
tingut en un quart de segle tres -poetes almenys" de la impdrtáhc i a 
d'Eliot,Saint John Perse o Ungaretti. Caries Riba , desaparegut fa 
sis anys, J.V.Foix,que aviat complirá 70 anys,i anuell que personal^ 
ment admiro mes, el gran Salvador Espriu, l'home seré, discret,re-
collit, els poemes del qual emergeixen d'un silenci meditatiu,pro 
fund cora un llac cristal.li i sense fons,en qué el sol s'enf o.nsa 
quan la nit arriba. Aquesta literatura catalana que publicava 7 4 0 
llibres en 1933, obres origináis i traduccions, el régim ha fet tot 
el que ha pogut per a ofegar-]aatés que Catalunya era la térra deis 
insurgents i deis moviments socials, perqué el catalanisme haVia e_s 
devingut, progressivament, lligat-i-.t ais ideáis republicans i de-
mocrátics." - Claude ROY 

Contra els estudiants.- De "Le Mqnde" :" Els estudiants de te rcer 
curs de la Facultat de Dret hauran de pagar per segona vegada els 
drets d'immatriculació. Aquesta sanció els ha estat imposada pelítec 
tor -García Valdecasas , per haber boicotejat el curs 41 cátedra t ic" 
Entrena, el qual ha intervingut activament en les informacions con
tra els universitaris. Aconsellats per diferents professors de la 
Facultat de Dret, els estudiants s'han negat a pagar de nou els deets 
d'immatriculació. Una banca els ha prestat una quantitat de 200.000 
pessetes ( un xic menys de 20.000 frs.) corresponent al total d'a-
quests drets, la qual quantitat ha estat dipositada a la Delegac ió 
d'Hisenda, a les resultes del recurs administratiu presentat con .— 
tra el Rector Garcia Valdecasas." 
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Margináis 

VARIAOIOIÍS SOBRE EL CONCILI 

La santa mare Església de franco 

"El general Franco - segons l'A. 
F.P'. - ha dedicat extensos pas -
satges del seu roissatge del Cap 
d'any al Concili, en els qu a ls 
ha insistit sobre • "l'.accéptáóió 
plena i conseqüent deis princi-
pis doctrináis de la nostra san* 
ta mare Església,tal com els en-

: senya i els desitja actualment . 
Pero no ha abordat directamentel 
problema plantejat a Espanya per 
la proclamado , peí Concili,de la 
llibertat religiosa.No obstant, 
ha declarat : " L'esperit del'Es 

.. t glésia del nostre temps s ' haura 
de reflectir a les nostres Ueis 
i actes'' del govern". 

Els bisbes . fan 1 • orni ' 

" Els sindicalistes cristians-
7 . escriu el corresponsal del "Mon

de" a Madrid - critiquen la je -
rarquia eclesiástica per "no ha-
ver fet en la seva declarado la 
menor referencia ais greus i no-
toris problemes que afligeix 1 a 
societat espanyola com : l'absén 
cia de les mes elementáis lliber 
tats; el régim dictatorial qu e 
prohibeix tota expressió democrá 
tica; el sindicat ünic i totali-
tari que compta amb la presé n-
cia de consellers religiosos l'e 

. ficacitat deis quals és nul.la ; 
la negado deis drets fonamenials 
deis treballadors; la inflado i 
l'alqa constant del cost déla vi 
da; les esgotadores jornades de 
treball; la prohibido del dret 

, de vaga; les detencions i procés 
per acció a favor de la lliber -
tat i de la democracia; centenes 
de milers d'infants sense escola. 

" Els bisbes declaren :"les e_s 
tructures socio-económiques déla 
nostra patria es transformen..." 
pero obliden inexplicablement de 
dir que aquesta transformado no 
s'efectúa en el sentit desit jat 
peí poblé i si, peí contrari, a 
favor de les oligarquies que o -
primeixen el pais. 

"La declarado* del secretariat, 
de la Federado Sindical de Tre
balladors - acaba la crónica- és 
la critica mes violenta adreqada 
ais bisbes per una organitzaci i 
que compta amb una gran major ia 
de militants católics." 

Els catdlics catalans 

El 28 d'octubre de l'any pas -
sat,més de 60 personalitats del 
món catélic cátala adreqarenals 
pares conciliars,reunits a Roma, 
un document en el qual es lie — 
geix : " Finalment ens veiem óbTi 
gats a manifestar-nos publica -
ment per tal que els Pares del 
Concili no es donin per engmyats 
davant de certes opinions, q u «? 
passen com a valides, sobre el ca 
tolicisme espányol, de carácter 
mes oficial que no pas real. 

" La situado religiosa d=l no_s 
tre poblé es caracteritza,prefe-
rentment, per un procés creixent 
de deseristianitzacié, especial-
ment accentuat entre els intel -
lectuals, la classe obrera i la 
joventut,; Malgrat enganyoses apa 
riéncies, Espanya no constitueix 
una excepció, religiosament par-
lant, dins deis pobles d'Europa 
Occidental. Encara mes, el por -
centatge de práctica religiosa de 
la catolicitat espanyola és not¿ 
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Variacions sobre el Concili... 

riament mes baix que el deis ca
tólics d'altres palsos en. qué 
la religió católica no ha tingut 
ni té carácter oficial ni obliga 
tori. 

" Aquest estat de coses es veu 
agreujat peí tipus d'unió o mi -
llor assimilació de l'Església i 
1'Estat,vigent a Espanya sobre -
tot en aquests ültiras anys i les 
quals carácteristiques son: unió 
de l'Església amb els detempta -
dors de poder, poder temporal de 
1 'Església, inflació religiosa ai 
la vida pública, confessionalis-
me legal com expressió de la re
ligió de 1'Estat, desencarna ci ó 
de l'Església, inoperáncia deis 
Principis Católics relatius a la 
vida publica y social, i a la 
dignitat i els drets de la pers£ 
na humana. 

" Al centre de la greu crisi re 
ligiosa que constatem es s i t ua 
el fet gravissim de la guerra ci 
vil (1936-1939) que ha dividit 
Espanya en dos bándols. L'a7inia 
ció de la major part de l'Esglé
sia Oficial, en contradiccióamb 
les seves promeses i declara -
cions ( 20-12-1931 ), al costat 
deis bel„ligerants ( prohibició 
feta al Cardenal Vidal i Barra -
quer de tornar a Espanya ),pter -
H.tugada després per l'adhesió al 
régim politic deis vencedors ,ha 
fet impossible, una vegada aoue-
11a guerra acabada, reprovada i 
lamentada per Pius XI i qualifi-
cada per Joan XXIII de deplora -
ble i lamentable, la reconcilia
d o d'ambdues parts, invocada rer 
Pius XII. 

"... La falta absoluta de res
pecte pels drets i llibertats de 
la persona humana en la vida pu
blica i politica ( dret d'asso -
ciació, expressió, sufragi,dreta 

o o * 

tribuna - II 

institucions representatives,etc) 
L^abséncia de'promoció humana i 
social del món del treball i deis 
drets socials elementáis (dret a 
la llibertat sindical,el dret de 
vaga, dret a les reformes socials, 
reforma agraria,etc.) 

" Com a membres de 1'Esglés i a 
de Barcelona i "ciutadans de la 
térra de Catalunya"( discurs de 
Pau VI a la Peregrinado Dioce -
si'ana de Barcelona-fL'Osservato -
re Romand',8-8-I963), hem de de -
nunciar la politica d'opre s s i ó 
dirigida no- solament a impedir el 
desenvolupament sino a aconse -
guir la' destrucció deis carác -
ters peculiars del nostre poblé, 
sobretot de la llengua, cultu r a 
i institucions catalanes."... 

D'un escriptor católic cátala 

Albert Manent, escriptor cató
lic i redactor de "Serra d'Or" , 
del Monestir de Montserrat, ha 
adreqat una carta al "Monde", de 
Paris, en la qual llegim t " Ens 
trobem davant d'una veritable cri 
si de la jerarquia. Les excep -
cions sont rares... Les circuns
tancies especiáis del nostre pa
ís han fet del pare Escarré,abat 
de Montserrat, una veu profética 
i afeccionada que ha merescut el 
respecte i la confianza deis ca
tólics i de molts no creients,u-
na veu que els catalans enyoren 
i esperen el retorn. (...) 

" Aquesta crisi de la jerar 
quia no és d'avui,peró el Conci
li 1'ha fet mes evident.Es un mo 
tiu de conversado permanent en
tre laics i clergues, els quals 
temen el fer-ne un debat püblic, 
per bé que 400 sacerdots s'hagin 
adregat ais bisbes de Catalunya, 
fa un any,per a denunciar 1'ano
malía de la nostra situació.".,. 



informacions. , , inf ormacions, . .informacions. . . inf ormacions. „ .informa 

La premsafrañcesa informa que " els monjos cisterciencs de 
l'abadia de Sant Miquel de Cuixá ( Pireneus Orientáis ) a -
bandonaran 1'indret per tal que l'ocupin els benedic tins 
de Montserrat." A aquesta informado cal afegir que els be-
nedictins en qüestió son vuit o deu monjos que s'han vist 
obligats a abandonar Montserrat. En totes aqüestes 'bpera -
cions", evidentment politiques, conseqüéncia de la ferma ac 
titud de 1'Abat Escarré, pertoca no poca culpa a l'Ordecels 
propis benedictins que no ha vist amb gran simpatia, és el 
menys que podem dir, l'accelerada catalanització i democra-
tització del gran raonestir cátala. Hi ha qui,pel que es diu 
a Barcelona, tem que totes aqüestes actituds fermament li
beráis acabim . causant un tort al "comerq" marginal,molt 
important, del Monestir. I... els negocis,són els negocis ! 

OPUS DEI, OPUS TERRI...- " Ibérica", de Nova York dona, en de
tall, la llista de les societats financeres controlades per 0-

pus Dei, Resulta que a a aquests treballadors de Déu els queda bas-
tant de temps per a dedicar-se a : 14- societats financeres ,bancáries 
i d'assegurances;5 societats de publicitat i turisme; 4 societats de 
cinema; 10 societats de publicacions i edicions; 16 societats de cors 
truccions immobiliáries i urbanitzadores i 4 de productes quimics . 
I la llista, s'assegura, no és complerta. Quins stakanovistes! 

HA MORT L'EX-PRESIDENT M.VINCEKT AURIOL.- Heus aci una altra de 
funció que ha consternat molt especialment tota la familia antT 

franquista. Mr. Vincent Auriol estiguéen permanent contacte, du -
rant i després de la guerra civil, amb dirigents de la República es 
panyola, ais quals aporta els seus valuoeoe consells i féu tot eT 
que estiguó al seu abast per ajudár la causa republicana. Ens incli 
nem ben respectuosament davant la despulla d'aquell gran amic de 
la llibertat. 

CONTRA ELS NACIONALISTES BASCOS.- L'A.F.P. comunica la detenié 
de vint patriotes bascos en el moment - diu la policía ¿->en qué 

tractaven de distribuir fulls clandestins. S'afegeix que han es -
tat ingressats a la presó de Bilbao. Per altra part, s'assegura que 
José Luis Zaldive,enginyer empresonat a San Sebastián,ha fet la va
ga de la fam. : ... 
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Franco diu que"la mutilacid del teritori espanyol 
és un anacronisme inacceptable." L'espavilat qu e 
li ha dictat aquest judici oblida que Espanya ocu
pa Ceuta, Mejilla,Fernando Poo... situats ben lluñy 
del "territori espanyol", cosa d'alld mes anacroni-

ca i intolerable] " : 

EL DÉFICIT DE LA BALANgA COMERCIAL.- (O.P.E.) Copia de "El Econo -
mista" : " Durant el mes d'octubre del 1965, segons dades de la Di-
recció General de Douanes, les importacions espanyoles ascendiren a 
a 15.805 milions de pessetes, mentre les exportacions restaren a la 
xifra de 4.681 milions. El déficit del mes,dones, és de II.124 mi -
lions. En el periode gener-octuhre del mateix any les adquisicions 
espanyoles a 1'exterior ( mes d'un 30 per cent mes de l'any prece -
dent ) assoliren la xifra de 146.872 milions de pessetes,mentre que 
les exportacions,lleugerament disminuldes, es situaren ais 42.09omi 
lions. El déficit del comerq de mercaderies durant els deu primers 
mesos del I965, arriba per consegüent, ais 106.776 milions. 

" Es manté,dones, 1'enorme desequilibri de la nostra balanga C£ 
mercial, el qual pot ésser eixugat,fins avui, amb els excedents de 
pagaments, turisme, capitals estrangers i rendes del treball deis e-
migrants, encara que ja des de fa uns mesos existeix un lleuger dé
ficit que van rosegant les nostres reserves de divises, que en no -
vembre I964 tocaren el seu róssec máxim: 824 milions de ddlars. 
Ara están molt mes baixes.Es a dir, que només amb elles, a penes ai 
tendriem per pagar el déficit de la balanqa comercial durant els 6 
mesos." 

EL COST DE LA VIDA.- ( A.F.P. ) "L'alga rápida del cost de la vida, 
iniciada l'estiu del 1964, ha estat considerablement frenada, pero 
el problema queda plantejat malgrat els resultats ohtinguts", ha d£ 
clarat el ministre espanyol del' Comerq. El cost de la vida a Espa -
nya ha augmentat del 12 per cent gairebé aquest any, segons es de
clara en els cercles bancaris de Madrid, la qual cosa fa d'Espanya 
el pais d'Europa on mes s'ha fet sensible la inflació." 

ES CASEN 0 NO?- El ministre d'Hisenda espanyol havia autoritzat l'ab 
sorcié del Banco Central peí Banco Hispano Americano, amb la qüaT 
operacié aquest esdevindria la banca mes important del pais : amb 
un minim de fons de 123.154 milions de pessetes. Pero les darrer es 
informacions donen per insegura aquella absorció degut a la iqaian -
tiosa prima fiscal exigida peí ministeri. 

ROC BORQíTAT. - La vidua del malaguanyat nacionalista Roe Boronat , 
traspassat el mes d'octubre a Méxic, ens ha adrecat una emotiva car
ta agraint el fervores homenatge que TRIBUNA dedica al seu esp'Js 
i ens prega, aixi mateix, que en la impossibilitat de contestar al 
gran nombre d'amics que li han trames paraules de condol vulgue m 
fer püblic el seu reconeixement a tots ells. 

tribuna - 13 



* 

Informacions 

•EL S VALENC IAK S TAMBE ¿ - "Le Monde", de Paris :" Madrid, 22 gener. 
Valencia ha estat submergida fa alguns dies per una nuvolada de 

fulls demanant ais católics de la regió d .'.exigir que la missa sigui 
dita en valencia. Es tracta d'una vari'ant del cátala, la qual és par 
lada per prop del 70 per cent deis habitants de les provincies de 
Valencia,Castelló i Alacant. Abans de la última sessió de Vatica II, 
mes de 20 mil peticions havien estat adreqades a 1'arquebisbe de Va 
léncia, Mr.Olaechea.(...) Aquest ha rebutjat sempre aquesta ..demanda 
i ha autoritzat únicament l'üs del valencia per ais sagraments del 
bateig i de 1'extrema-unció>." 

LES LLISTES NEORES.-(0,P.E.)"Quan un dirigent sindical o un sim 
pie treballador - diu la revista madrilenya "Sindicalismo" -llui 

ta per la defensa deis drets que li corresponen tant a ell com ais 
seus companys, corre el perill greu d'ésser anotat en una "llista ne 
gra", fitxat com a perillos.D'aquesta manera, en el nostre pais,van 
entrant en "llistes negres" centenars, milers d'homes, la major part 
deis quajs acaben essent acomiadats de llurs empreses." 

QUINA FRANQUISTA.- " Todo parece indicar - diu "Mañana".de Pa
rís - como inminente el paso legislativo que habrá de estable -

cer la fórmula mágica para que el régimen de Franco se suceda a si. 
mismo.(...) Nadie pone en duda que la nueva Ley va añadir precisión 
a la de Sucesión fijando,para en su dia, la forma de organización del 
futurr poder monárquico. Quienes están en condiciones de saber lo 
que dicen, afirman que la Ley llevará una_adición por la cual se de 
jarán en manos del Jefe del Estado el señalamiento del dia e inclu 
so de la persona para que su voluntad testamentaria no sufra - sal_ 
vo accidente - riesgo de alteración en su pasaje ejecutivo por el 
Consejo del Reino, las Cortes o las Capitanías Generales.En el pue
blo español, claro es, ni siquiera se piensa." 

- Informacions dignes de crédit asseguren que el Nünci a Madrid,Mr. 
Riberi, ha hagut d'ésser retirat peí Vatica davant l'amenaqa per 
part del Govern espanyol de declarar-lo persona no grata. L'esmen -
tat diplomátic es refusá a la pretensió del ministre de lá Governa-
ció d'abstenir-se d'assistir ais actes i reunions de les J.O.C., cb 
les H.O.A.C. i altres organitzacions católiques. 

- "La Tuna" de la Facultat de Dret de Barcelona ha incorporat al scu 
repertori peces en cátala. ; ._ ... 
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