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Esquerra Social i Democrática 

POSADA SOTA L'ADVOCACIO DE L'ÁNGEL DE LA"GUARDA, 

LA POLICÍA ES LLELIgA BRTTTALMSKT A BARCELONA CON

TRA UN CENTENAR DE SACERDOTS. 

• ".J^HI_AMISQ_EI¡_CIJRITA» 

" Amic, calia que se sapigués : A Espanya el sacer-
dot no sempre es trocía del bon costat de la tranca, ád-
huc si, com succeeix sovint, és l'Església la que mane
ja el "bastó, Curant-te els bonys, aconhorta't pensan t 
que els que ara et matraquen en nom de Crist a Catalu
nya, com els que ahir afusellaren els teus majors en el 
Pais Base, no et perdonen d'haver pres al peu de la lie 
tra la paraula que duus i d'haver pres tan. seriosament 
el teu comes entre els homes. No insisteixis perqué si-
guin excomunicats. Ja ha estat fet, Nn servirá de gran 
cosa el fet que els teus superiors posin o no llur sig
natura a la sentencia. 

La sotana en "batalla, el rostre pal,lid i apassionat, 
l'esguard fixe de militant, jo et conec bé, l'amic, el 
germá, el camarada, per haver reconstruít amb tu Espa
nya i el món al voltant d'una taula de tasca,L 'Esperit 
sant, ja ho saps, s'ha oblidat de bufar al meu damunt . 
Ignoro si és ell qui t'inspira,pero sé que la teva bo
ca és de les que la veu del poblé enfuriosit ha esco -. 
Hit per a cridar la seva revolta i demanar el seu dretl1 

. ••..' ROBERT ESCARPIT 
("Le Monde», Paris, I4-5-I966) 

Per " Tele-Expréb " de Barcelona,els 
sacerdots manifestants son uns fas-
tigosos "bonzes" que han donat un es-
pectaole increíble,.. 
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" ESTUPOR A BARCELONA. LA POLICÍA DISPERSA A COPS 

DE PORRA UNA MANIFESTACIÓ DE 200 SACERDOTS .QUE 

PROTESTAVEN CONTRA EL TRACTAMENT INFLIGIT A UN 

ESTOJDIANT_P£-TINGUT ". 
. :¿- .-

Tota la prerasa francesa ha publicat extenses informaeions que ~ 
relaten el succe'it a Barcelona arran d'una manifestació de sacer - . 
dots. Alguns quotidians publiquen el text que sobre la mateixahan 
distribult les agencies internacionals A.F.P. - U.P.I. - A.P. Heus 
aci el contingut : 

"Barcelona, II maig. - Dos cents sacerdots han manifestat silen 
ciosament ais voltants de migdia davant la Direcció de la policia, 
a Barcelona, en senyal de protesta contra les brutalitats de qie ha 
estat objecte l'estudiant cátala Joaquim Boix, delegat del "Sindi-
cat democrátic deis estudiants de 1'Escola d'enginyers". 

" La policia armada ha intervingut enérgicament contra els sa
cerdots, els quals han reculat per l'assalt efectuat a cops de 
matraca. 

" A la sortida d'una discussió de 45 minuts a 1'arquebisbat,els 
200 capellans s'han agrupat davant 1'altar major de la Catedral , 
des d'on s'adrecaren seguidament a la direcció de policia.El ser-
vei d'ordre comminá els protestataris a circular. Els manifestante 
s'hi negaren i la policia carregá, perseguint els religiosos vers 
els carrers veíns, la qual cosa causa la sorpresa deis transeünts, 
puix que mai ño havien assistit a una manifestació d'aquesta natu-
ralesa. " ;'•'.'."• '. 

" ELS POLICIES DE BARCELONA EACOMUNICATS ' 

AUTO!'iA.TICArIENT PER HAVER BRUTAL ITZAT ELS 

ECLESIASTÍCS." 

L'endemá ,dia 12, la premsa torna a fer-se eco deis esdeve-
niments, amb titulars ben destacats i expressius com el que em -
prem a "Le Figaro". ., - . 

" A.F.P. - U.P.I. - A.P. - Un especialitzat en dret canónic , 
que ha estat consultat, precisa quetant el Governador civil de 
Barcelona-com la policia que. ha_maltractat els religiosos han es
tat automaticámént' :excomunicat_s. en virtud del canon 2343,(...) Es 
considera a Barcelona que la policia no s'hauria pres la iniciati 
va de brutalitzar els eclesiástics si no hagués estat autoritzáda 
expressament peí governador. El mateix especialitzat en dret cañó 
nic ha precisat que com que 1'excomunicació és automática, rio _hT. 
ha necessitat d'ésser significada p-er la jerarquia.i no pot ésser 
suspesa mes que per una decissió expressa de l'arquebisbe i deis 
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Excomunions automátiques. .. 

superiors de les ordres religioses concernents ais sacerdots fe. -\ 
rits . La manifestado brutalment dispersada comprenia capellans, 
jesuítes, caputxins i escolapis. .. - i 

"(«..) Per la seva part, Tele-Exprés, de Barcelona escriu: "Els 
80 sacerdots no han solament escandalitzat la policia si no i tot 
els que han assistit a la increíble manifestado, que els ha fet 
dubtar de 1'exemplaritat de la sotana i de tot el que ella signifi 
ca per a la poblado d'aquest pais.„„ Quan passava un sacerdot, 
sempre hem cregut que passava el propi Jesucrist; pero aquests am-
baixadors de Crist sobre la térra han rapresentat el seu paper com 
1'hauria pogut representar un ambaixador que s'hagués atrevit a 
transitar peí carrer en camisa. Aquests " molestos bonzes" han do 
nat un espectable increíble, que hom hauria pogut creure que sor-
tia d'un film neo-realista italiá..." 

Les imatges de "Tele-Exprés" no hauran agradat gens ais intere_s 
sats ni ais ciutadans que veien per fi que una part ben sensible 
de l'Església s'ajuntava al clam popular contra els maltractes de 
la policia. „. que va ó.., missa i compleix parroquia. 

Contráriament a la reacció de la premsa extrangera, la "nacio
nal" ha donat una prova de la seva supeditado ais promotors-de la 
nova "Ley de premsa" informant indecentment, insultant a tort i a 
dret,sense que els atacats puguin valer-se del dret de réplica.U-
nánimement, els diaris esclaus han recordat ais professionals déla 
por la crema deis convents durant la Setmana Trágica. 

Es en aquest ambient d'efervescencia que s'anuncia la propera 
arribada a Barcelona del nou coadjutor de 1'arquebisbe. 

2M-2®íáíí^_Sl«í22-§4ClR^^TÁ^GOFÍ|fS 

Segons un corresponsal de "Le Monde","109 sacerdote de la dió
cesi de Tarragona han adreqat una carta al nunci apostélic demanant 
li que sigui nomenat com a arquebisbe auxiliar un cátala.Els fir 
mants observen que l'actual arquebisbe té 81 anys i consideren la 
necessitat de donar-li un auxiliar cátala, " a fi d'evitar reac -
cions desfavorables semblants a les provocades a Barcelona" peí no 
menament de Mr. González, com a bisbe coadjutor amb dret de succes_ 
sió. Cal assenyalar que el general Franco no ha renunciat encara a 
al dret de presentacié deis bisbes." 

L¿EACOMUNICACIO_ 

Mr. Henri Duquaire publica al "Figaro" del dia 14 de maig,uns 
comentaris , amb un titular a tres columnes'que diu ;"Es poc pro
bable que 1'arquebisbe de Barcelona pronuncil una condemna pública, 
deis policies. Pera 1'excomunicacio és efectiva en virtud del dret 
canónic." El "periodista fa referencia a una conversa amb sacerdots 
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L'excomunió,.. 

espanyols de Paris, els quals estimen que " cora a conseqüéncia d=l 
Concordat, el govern espanyol reconeix 1'excomunicació de fet, la 
qual és prevista peí canon, Pero no es considera que aquesta reco 
neixenqa pugui teñir una incidencia sobre 1'actitud de l'arquebis-
be.de Barcelona a la intenció deis seus diocesans. 

" Un d'aquests sacerdots ens ha dit : " L'Estat espanyol co -
neix el dret del canon puix que el reconeix. Hauria d'ésser el pri 
mer en respectar-lo no tolerant que els seus agents exeerceixin les 
vies de fet contra els sacerdots". I Mr. H. Duquaire conclou:"A -
questa posicid ens ha semblat d'una lógica impertorbable." 

TORNA A FER DE PONC PILAT! 

Segons un telegrama de l'A.F.P. 1 'arquebisbe Modrego ha tin," — 
gut una entrevista amb el president del col.legi sacerdotal de Bar 
celona;peró es diu que s'ha negat a condemnar püblicament 1 'acti -
tud de la policia. 

Les victimes de les brutalitats han comengat a denunciar indi-
vidualment el fet davant el tribunal eclesiastic de Barcelona, el 
qual procediment és previst peí Concordat. 

Com veieu, estem ja ben lluny de l'excomunió automática previs 
ta en el dret canónic. Els sacerdots serán les victimes del com-
promis politic entre el Vatica i Franco. Quant al Mr. Modrego, que 
va resultant un especialista en el rentar-se les mans davant tot 
conflicte, s'ha estat molt de condemnar la policia. Fet i fet,pre 
fereix una "porra" bcn llesta a tots els sermons deis capellanets 
plens de fervor i amarats de Concili. 

- Ha estat prohibida l'entrada a Espanya del diari católic pari -
sene "La Croix", segurament per la serie d'articles que vé publi -
cant sobre la situació en 1'Estat franquista. 

EL PRIMER DE MAIG 

La Festa Internacional del Treball ha estat celebrada enguany 
en bastantes ciutats d'Espanya. En sis d'elles els manifestants han 
reclamat la llibertat sindical. A Barcelona cinc mil persones han 
ocupat el centre de la ciutat durant tres hores tot i l'extraordi-
nari desplegament de forces de policia. 

L'Alianqa Sindical clandestina havia igualment convocat els o-
•-"-brera a manifestar i és aixi que uns milers d'ells ho han fet a 

Bilbao, San Sebastian" i Vitér'Ta. La policia ha intérvingut i detin 
gut una trentena de manifestants, entre els quals el R.P. José An
tonio Arizabalo acusat d'insults a la forga publica. 

- Mentrestant, el govern está mobilitzant la clericalla i els e_s 
tipendiats del S.E.U. per a replicar els sacerdots i obrers. 
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R E S P O N S A B I L I T A T S , T A N M A T E I X 

El mot ha estat actualitzat suara per la divulgació' d'un opu3 
ele en qué la "COMISIÓN NACIONAL DE RESPONSABILIDADES" denuncia la 
prevaricació i els abusos d'un bon nombre d'"azules" i associats, 
molt raes destres en la trafica que no pas "gloriosos soldados". 

A l'exili també s'havia invocat la conveniencia de responsabi 
lats derivades de la génesi del complot contra la República que 
costa al pais una catástrofe en vides i hisendes. Els anys,pero,han 
imposat l'oblid i el clam de justicia s'ha recios a les parets óels 
cementiris on tantes victimes sojornen, el eos perforat pels es-
camots d'execució beneits pels bisbes i celebrats per les preteses 
classes conservadores. 

Es una llei fatal la que vol que el record deis fets crimináis 
sigui esborrat per una rapidissima prescripció, mentre permanei -
xen imprescriptibles els rencors per la despossessié deis bens ma-
terials. El poblé ós mes sensible per qüestions de fortuna que no 
pas per la victima d'una injusticia implacable. Mentre el cada -
ver només té dret a la passatgera emoció deis que 1'acompanyen al 
cementiri, els lladres absorbeixen 1'atenció venjadora de les mas-
ses. 

Dones, tornem al "PENA DE MORT AL LLADRE!" que servi de bande
ra de moralitat ais homes de 1'Esquerra que a Catalunya maldaren 
contra la monarquia borbónica que en temps de Primo de Rivera ha -
via incrementat la corrupció administrativa. Llegint ara l'opuscle 
de la nova Comissió de Responsabilitats hom es troba transplanta t 
ais anys 20, quan des de Paris unamuno i Ortega i Gasset denuncia-
ven periédicament en "Hojas Libres" les malifetes deis precursor s 
de la segona i molt mes podrida dictadura. 

Es molt probable que els cacics, els grans i els petits, qu e 
s'han aprofitat d'aquest boti que és Espanya afinin l'oida per tal 
de percebre la remor prenyada d'ira que en qualsevol moment po t 
pujar del carrer parets amunt fins a penetrar ais salons i les al-
cdves; és possible que la propagado de llurs malifetes els tren -
qui el son, els ulls esguardin les maletes i les mans cerquin e 1 
passaport , com el cercaren febrosament quan s'ensorraren les mu-
ralles que havien alc,at Hitler i Mussolini; l'important és que es 
vagi esborrant de la ment de la gent, deis ciutadans nets i d el s 
pecadors,la presencia del talismá de la impunitat que és la funció 
publica. 

?Peró; per qué s'ha de limitar l'acció de la futura justicia a 
percaqar els prevaricadors i els espavilats i s'ha de desentendre, 
en cañvi,; del salvatge comportament deis deixebles a Es
panya de la Gestapo alemanya?.L'oposició antifranquista contreu u-
gran responsabilitat moral declarant-se•• incapac, d'aturar el brac, 
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ARTICLE 3.- NINGU NO POT ESSER SOTMES A LA TOR

TURA NI A PENES O TR^CTAMENTS INHUMANS O DEGRA -

DANTS. ( De la Convenció Europea deis Drets de 

r'Home,copiat garebé al peu de la lletra de l'ar 

ticle 5 de la Declarado de les Nacions Unides , 

del qual organisme forma part Espanya.) 

Responsabilitats... 

i desarmar el policia que es pren el drét de jutjar i castigar el 
ciutadá que acaba de detenir. Si existe!;-: una Comissió que esbri-
na responsabilitats de carácter pecuniari,?per qué no se. n ' h a 
de crear una altra que curi de constituir els "dossiers" deis poli 
cies i altres servidors del régim franquista que s'excedeixen 
en el comes que els assigna el propi reglament? 

Que cessi l'ambient d'impunitat en qué es mou la policia.Q u e 
cap element' deis que cobren del poblé per a guardar-lo (?) no igno 
ri que demá la justicia li exigirá comptes per les seves esbrava-
des a 1'esquena deis obrers, deis estudiants i d'altres exigidors 
de llibertat i justicia, Cal que la policia sápiga, que cada apre-
nent d'inquisidor no oblidi que el seu abüs de poder queda ano tat 
1' ben anotat. Que tot salvatge sigui informat immediatament des -
prés de la seva malifeta de 1 'acusació que 1'espera, Només és pen 
sant en la desagradosa perspectiva del demá quan els matracaires 
reflexionarán i es comportaran com a simples agents de la justi
cia i no pas la suplantin condemnant a cop calent. Cal que els a£ 
tius de la "porra" sápiguen que demá no podran cobrir llur res-
ponsabilitat pretextant les ordres rebudes de la superioritat. Cap_ 
reglament, ene que sigui franquista, no prescriu la sevicia. Es 
dones el que la practica responsable de la salvatgeria. ( 

:.RESPONSABILITATS PER GESTIO ADMINISTRATIVA I • CONCUSSIO, SI! 

IMPUNITAT PER L'ACCIO CRIMINAL I REPRESSIVA, NO! 

Joan SAURET 

ES ALTAMENT CONVENIENT QUE UNA COMISSIÓ D'ADVOCATS 

DE L'INTERIOR DETERMINI JURIDICAMENT EL GRAU DEJA 

RESPONSABILITAT EN QUE INCURREN ELS QUE MALTRACTEN 

ELS DETINGUTS 0 EMPRESONATS I,EN CONSEQUENCIA, QUE 

" UNA COMISSIÓ" SECRETA CONSTITUEIXI EL " DOSSIER" 

CORRESPONENT A CADA CULPABLE. PROU SALVATGISME ! 
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" H O M E N A J E A C A T A L U Ñ A 

Al pueblo catalán representado 
por sus estudiantes, intelec -
tuales y artistas. 

España, en su pluralidad, desea testimoniar su admira
ción sin reservas ante la actitud de Cataluña en pro de 
nuestra lucha por la libertad. Una vez más, en circuns -
tancias decisivas para el pais, Cataluña está dando ex •?., 
cepcional ejemplo de valor civico ante la necesidad de 
vencer los obstáculos que obstinadamente se oponen a la 
incorporación de la comunidad hispánica a la vida politi 
ca y cultural propia de una auténtica democracia. 

Cataluña ha hablado y luchado otra vez en nombre de la 
solidaridad democrática de España, que sólo en la liber
tad logrará realizar el común ideal de convivencia a que 
todos aspiramos. 

Madrid,marso de I966 . 

Enrique TIERNO .CALVAN,ex catedrático de Derecho Po-\ 
litico de la Universidad de Salamanca;Pedro LAIN EN 
TRALGO, académico y catedrático de la Facultad dewfe 
dicina de Madrid; Dionisio RIDRUEJO,escritor ;Fernan
do CHUECA GOITIAj director del Museo de Arte Contem 
poráneo y catedrático de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid; José Antonio MARAVALL, historiador y ca
tedrático; Duquesa de MEDINA-SIDONIA; Juan Antoni o 
BARDEM. director de cine* José L.CANO, escritor;Ma-

. . / riano ROBLES ROMERO ROBLEDO, abogado de la familia 
del general Humberto Delgado; GARCÍA SABELL,médico 
y escritor; CABALLERO BONALD, escritor; Antonio MEN 
CHACA, financiero y escritor; Manuel AGUILAR, edi -
tor; Fernando BAEZA, escritor y editor ;Pablo MARTI 
ZARO, escritor; LÓPEZ PACHECO, escritor; Raúl' MORO- ; 

DO, colaborador de "Cuadernos para el Diálogo";José 
Maria MORENO GALVAN, critico de arte ;Pablo SERRANO,' 
escultor; Alfonso SASTRE, dramaturgo, y siguen o -
tras sensenta firmas." • : 

CAP DIARI DE BARCELONA NO S'ATREVEIX A REPRODUIR EL DOCUMENT QUE 

HAN REBUT ELS INTEL.LECTUALS CATALANS PROCEDENT DE MADRID. 

Uns 800 estudiants intentaren mánifestar-se 
a la Ciutat Universitaria de Madrid amb crits 
'de " BARCELONA,SI! GOBIERNO, NO!" 
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SOLIDARITAT UNIVERSITARIA, 

La noticia del tancament de la Universitat de Barcelona ha pro 
dult general indignado a tot Espanya. Immeáiatament de conegu-
da la nova, Madrid, Pamplona i Bilbao s'han solidaritzat amb Barce 
lona. L'assemblea lliure de la Facultat de Ciéncies Politiques T 
Económiques de Madrid ha decidit -una vaga de 24 hores per al 2 de 
maig. Una vuitantena d'estudiants han intentat precedentment d e 
manifestar-se a la_Ciutat Universitaria ais crits de "Barceld>na,si! 
Gobierno, no!» ,pero la policia els impedi l'entrada a la Facultat 
de Ciéncies on pensaven trobar-hi el Rector inaugurant l'Exposieió 
del llibre cientific francés. 

^'Libertad, libertad, abajo la opresión!" son els crits amb qué 
els estudiants de % -Universitat de l'C^us Dei de Pamplona han re -
but el nou goveraador civil Queipo de Llano. En l'assemblea lliure 
que moments abans havien eelebrat els estudiants fou acordada la 
mes completa solidaritat amb Barcelona. Hi hagueren detencions. 

Els estudiants de Bilbao s'han igualment solidaritzat amb els 
estudiants de Barcelona. Quant ais estudiants de la universitat deis 
jesultes de Deusto, privats, reglamentariamen^, de fer vagues,de-
cidiren unir-se amb els altres manifestants de Bilbao per tal de 
protestar contra els incidents de Barcelona. 

El corresponsal de "Le Mondé" envia una crónica datada a Ma -
drid el dia d de maig, en la qual dona compte que "la policia ha 
dispersat brutalment diverses manifestacions universitáries" a fa
vor deis estudiants de Barcelona. S'hi produiren detencions ,entre 
les quals es compten sis estudiants nordamericans. L'ambaixada d'a 
quest pais ha protestat dient al ministre d'Afers estrangers "que 
la policia havia matracat brutalment" Una detinguda era la neta 
de l'ex secretari d'Estat,Mr. Herter i un altre era un estudi ant 
ceso. 

Els estudiants madrilenys celebraren una assemblea lliure,en 3a 
qual foren aprovats els Estatuts del Sindicat democrátic universi-
tari, creat el marq passat al Convent deis Caputxins de Barcelona. 
Al mateix temps, tenia lloc a la Facultat de Filosofía una altr a 
assemblea lliure per tal de demanar al seu degá la dissolució imme 
diata de les associacions oficiáis d'estudiants. Altres assemble-
es lliures estaven convocades peí dia 5 de maig per tal de deci -
dir.sobre una vaga. 

Un corresponsal del "Monde" escriu en data 6 de maig :" Encara 
que 1'actual curs universitari estigui molt avenqat, continúen pro 
duint-se incidents en diferents ciutats d'Espanya. Dijous, es ma
nifestaren els estudiants de Madrid,Barcelona i Santiago de Compo_s 
tela. En 1'assemblea de Madrid ha estat llegida una carta de soli
daritat tramesa per tots els responsables de comissions obreres, 
en la qual s'expressa llur solidaritat ais estudiants que lluit en 
per 1'establiment d'un sindicat democrátic. 
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C R Ó N I C A D E C A T A L U N Y A 

Barcelona (Corresponsal).- La Festa Major del Llibre Cátala , 
que com cada any se celebra la Diada de Sant Jordi, va adquir in t 
una importancia creixent. La d'enguany ha superat totes les previ-
sions i esperances. Per tots els indrets de la capital, al cent, r e 
i periferia, les llibreries-, els quioscos "i les taules improvitza-
des, es veieren extraordináriament animats durant tot el dia. Era 
eertament irapressionant contemplar l'espectacle civic de tota 
mena de ciutadans que anaven carregats de llibres nous. .. 

L'éxlt, repetim-ho, fou extraordinari com ho prova el fet que 
segons dades recollides foren uns DOS CENTS MIL VOLUMS els venuts. 
I segurament s'hauria sobrepassat la xifra si el diumenge no ha -
gués fet mal teraps,la qual cosa impedi que poguessin instal.lar-se 
totes les cinquanta parades que la "Difussora Catalana" tenia pre 
parades. 

La flamant Llei de Premsa, ja ha fet una victima. "Tele-Expres" 
ha publicat un article no gens agrados per al bisbe de Lleida 1 
ha estat obligat a rectificar tot el que es deia en 1'article. El 

¿Y. seu director, Artis, ha rebut aixd que en diuen un "apercibimien -
to", el qual, segons el propi director, podria obligar-lo a dimi -

; :-tir. (I) 

Estem en plena organització de la desorganitzacid. Es deixadir 
que el S.E.U. no representa cap nucli universitari i estem veien t 
eom els mateixos "oficiales" s'acostumen a donar per existent el 
Sindicat Democratic Estudiantil, malgrat ésser il.legal. Una altra 
mostra del desgavell "azul" és 1'haver-se reunit en el propi edi-
fici de 1'"Organización Sindical" un gran nombre de "productores " 
que decidiren la demanda del dret de vaga, la qual reunid tingué 
lloc asseguts per térra , en els corredors, a manca del local que 

... -' els havia estat denegat. La reunid , incdmoda, dura mes de dues 
hores. Els foren fetes tota mena de comminacions, sense cap mena 

•••"•de resultat, fins que es presenta el propi "Delegado". Aquest els 
, amenaqá d'expulsid per la forqá i li replicaren "Tu eres un mies 
da" i li feren saber que ningü d'ells 1'havia nomenat. A les 10 de 
la nit els apagaren els ll\ims i tots, ádhuc el "Delegat", foren 
obligats a baixar les escales a les fosques. Quina olla! 

• MONTSENY 

(i) La dimissid és un fet, Es ddna per pretext que Artis assumirá 
ara la direccid de les publicacions de Tele-Exprés,entre les 
quals ?hi hauria un setmanari en cátala. Perí si aquest set-
manari és un projecte, la substitucid de Sempronio és un fet. 

tribuna ..JA HA EN.TRAT EN EL SEU VUITE ANY DE PUBLICACIO. SOSTENIU-LO 
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M A R G I N A L S 

"De l'Anoia al Sena..." . 

Joan Ferrer, el llibertarl ex_i 
liat que, contra tota mena de re 
sisténcies reivindica 1'üs del 
nostre idioma en el propi clcs , 
ens acaba de fornir un bell exem 
pie de tenacitat amb la publica 
ció del seu llibre " DE L'ANOIA 
AL SENA SÉNSE PRESSES ". Es un 
volum de prop de tres centes pa
gines, acuradament imprés,en el 
qual í'autor bolea els seu.s re -
cords d'una vida, ben atzarosa , 
que s'inicia a Igualada i deis 
camps de concentració va a parar 
ais marges del Sena. 

Les anécdotes i les descrip -
cions s'encavallen sense preocu-
pacions cronológiques ni de fron 
teres. Fóra una manca de lógic a 
demanar a Joan Ferrer 1,'observan 
ca deis métodes i reglaments que 
regeixen el món deis llibres.;:. 
Llibertari cátala, i en cátala , 
el nostre amic forma un bloc,vo-
lem dir aixi que no está per dejj 
doblaments ni compromisos.I ens 
dona els seus records, acompa -
nyats de fugacissimes considera-
cions, tal com li venen a la me
moria i li dicta una observac i ó 
sense maquillatges ni sedacos, 

"DE L'ANOIA AL SENA SENSE PRES 
SES", s'ha de llegir sense pres-
ses, perqué es tracta d'una ex — 
tensa serie de "flash" en qué ca 
da mot compta. L'ampia escena de 
la vida.- el camp, la vila - la 
situació i els personatges de ca 
da nota rápida son encabits en 
una,dues o quatre ratlles.Tot és 
alambicat, telegrafié,(a vegades 
hi guanyaria de donar un xic mes 
d'espai vital al que conta)Fer -
rer posseeix innegablement él 
do de la precisió. Els camps de 
tribuna - 10 

concentrado hi son presentats , 
vistos, amb un realisme senzilí, 
feense trampes ni desig de trans 
cendentalisme. El sainet, el dra 
ma i la tragedia son simples ca
sos de la vida, d'una vida que , 
naturalment, en Ferrer voldri a 
canviar,peré sense donar-se-1e s 
mai d'apóstol. Es el món ino res 
mes que.' ^¿a. món en desordre, sigui 
per la follia d'uns o l'egoisme 
deis altres. 

Cal llegir el llibre de Ferrer 
perqué es tracta d'un fruit de 
l'exili, i un bon fruit; perqué 
és un recull de biografíes en "di 
gest" d'homes que no teñen histo 
riador perqué son les eternes 
victimes; perqué en cada moment 
us sorprén el bell mot cátala de 
les nostres comarques i perqué de 
vem a Í'autor 1'homenatge per la 
seva persistent utilització del 
cátala. 

Quan Qiirico passa la frontera. 

Per una disposició del "G a rde 
des Sceaux", publicada en el "Jour 
nal Officiel" del 3 de maig, els 
pares podran des d'ara inscriu— 
re al Registre civil el nom de 
llurs filis en bretó, base,cáta
la i altres "parlars" de Franqa. 
Aquesta disposicid posa fi al 
conílicte latent suscitat a la 
Bretanya dav.ant la negativa d'ins 
criure els noms- en llengua bret£ 
na. :. ."•. 

I vés per on succelrá ara, que 
els catalans nats a casa nost r a 
continuaran carretejant el Pe -
dro, el Jaime o el- Quirico,men -
tre que a Franca els podrem ins-
criure com Déu mana : Pere,Jau -
me o Quirze. Histories ridicules 
a^ la ridicula Una,Grande y Libre. 



Margináis... 

Raimon. 

Els "croulants" que anárem ala 
"Mutualité" de Paris per tal de 
fer mes colla a aplaudir el sim-
pátic cantador valencia ens tro 
bárem davant 1 'agradosissima sor 
presa d'un vast teatre pie de gom 
a gom. 

Raimon té una veu molt agrado-
sa que no fa cap concessió a la 
galeria. El ritme i el to augmen 
ten a mesura del seu propi entu
siasme, un entusiasme que li neix 
directament del cor. Fill del seu 
poblé,carita per al seu poblé , 
en la seva 1lengua nadiua i amb 
una senzillesa que us prén de 
pressa. 

Feia de debo goig veure aple -
gada a ,1.a "Mutualité" la joven-
tut, una joventut sense fronte -
res ,a la qual ;no li cal conéixer, 
el valencia per a comprendre a-
quest parlar internacional que és 
la canqó. I benvinguda la cangó 
que exhorta a 1'esperanza i a 
la fe . I és aquesta mateixa fe 
i esperanza que, en valencia, se_ 
rá tan aplaudida al recital pr_o 
per a l'Olympia com ho fou,i fca» 
óntúeiástiaament a la "Mutuali
té». 

"Peí que fa a les cangons -ens 
escriuen de Barcelona -,quan po-
dem creure en un cert afebliment 
de la sardana, fa temps que que 
l'increment no s'interromp. U n 
exemple frapant és el negre Gui-
llem d'Efac, cantant en • cátala 
de Mallorca. I aci tenim a Rai -
mon , a Nuria Feliu..." 

Editorials catalanes. 

!Amb quin goig anem rebent a la 
nostra redacció els catálegs de 
les editorials catalanes!Ja no 
ens donen l'abast per a parlar de 
totes i aixé és un simptoma ben 
revelador de 1'afecció pels lli-
bres en cátala.¡250 mil exem -
plars venuts la diaaa de aanx Jor 
dTl 

Rebuts els catálegs de 1 
Editorial "Edició de- mater 
Ápartat F.D.nu 2j5í? -Barcel 
tela",Avda. José Antonio,5 
celona-II. Sense oblidar 1 ̂ _ 
rial Aymá. S.A. i la seva "Proa" 
Edicions 62..',Quaderns de Cultu-

5 

ra , de Bruguera,S.A. ;.1'Aporta 
cié Catalana, amb els seus opus-
cles sobre temes civics.•I per 
acabar,la florida de llibres per 
la mainada. - St. 

a nova 
ials ", 
oTíaTEs 
63,Bar 
•Edito 

DESPRESDEL'ASSALT AL CONVENT DELS CÁPUTXINS 

El corresponsal d 'Ibérica, a. Bíadrid, Telmo Lorenzo, escriu : 
" Durante toda la semana, y principalmente el domingo dia 20,nume 
rosos párrocos de Barcelona y Madrid han hablado en sus sermones 
de la agresión cometida contra los Capuchinos de Barcelona ( eo 
violación evidente de un Concordato que el Gobierno respeta sólo 
cuando le conviene), no escatimando sus criticas. En Gerona " Los 
Sitios" han publicado una carta de protesta firmada por ocho sa -
cerdotes. El hecho más sonado fué el sermón que hizo ,el domingo 
20, el superior de los Capuchinos de La Coruna, aue fué particular 
mente violento y ha suscitado de nuevo la indignación de ;"Arriba^ 
que trata a este religioso como podia haberlo hecho "La Traca"ha 
ce; treinta y cinco arios." 
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informacions..„informacions...informacions...informacions...inform 

EL FE S TI VAL PAIT CA SAL S 

Enguany se celebrará novament el Festival que;, i, 
•• • dirigeix Mestre Pau Casáis. El nostre eminent ar 

tista acomplirá el seu 90é aniversari i d'acT 
que assistiran a Sant Pere de Prades eminent s 
personalitats del món artistic internacional. En 
els dotze concerts participaran els violini stes 
David Oistrakh i Alexander, els pianistes W.Kemps 
i Rudolf Serkin i 1'orquestra de solistes de Vie 
na. No dubtem que tots els catalans fixaranl'es 
guard vers Prades per a desitjar a Pau Casáis la 
millor salut. TRIBUNA 1'ni desitja ten fervoro-

;"•" sament. .:_._. ... 

EL DIARI CATOLIC "LA CROIX",de Paris,vé publicant una - serie 
d'artieles sota el titol general " Cap on va Espanya?" ,els quaJs 

están signats per Christian RüDEL. Llegim en un d'ells: " Qué vo -
len dones els estudiants? potser podriem resumir totes llurs rei -
vindicacions en una paraula: llibertat. Un deis dirigents del mo -
viment estudiantil m'ha dit: " Els estudiants se senten cada d ia 
mes responsables del futur d'Espanya. I malgrat que manquen d'in -
.formació i de formació politica, están convenc/uts encara que vegin 
el problema d'una manera confusa ,que el régim actual no pot garan 
tir el futur. La situació ha de canviar i per aixó es mani f e st en 
els estudiants." «*•*••*•... ...... 

Es refereix a 1'ampiaria i diversitat deis manifestants i es -
criu_ :." Per aqüestes raons, ja no s'escolta, amb tanta complaenqa 
com abans certa propaganda governamental que tendeix a nresent a r 
les protestes i els moviments estudiantils-com si fossin '.•l'obra 
d'alguns elements romántics i totalment irresponsables,Peí que es 
refereix a l'acusació de comunisme, no resisteix el mes lleuger a-
ná-lisi. Perqué la immensa majoria deis estudiants que preñen part 
' en major o menor grau en els moviments estudiantils procedeixen en 
un 95 per cent de la burgesia alta o baixa. I aixó dona una signi-

'*• ficació especial a les protestes universitáries. Aixó indica que 
ara existeix el descontent entre els burgesos." 

HOMENATGE A MARTI BAS.--E1 dia 12 de maig tingué lloc a l'estat 
d'Omnium Culturel, de Paris, el vernissatge de l'Exposició en 

homenatge al desaparegut artista cátala Marti Bas. En el catálegfi 
guren 25 interessants obres degudes a 1'homenatjat. Es tracta de 
les il.lustracions a l'obra de Flaubert,"L'Educació sentimental ", 
a "La carrossa del Sant Sagrament", de Merimée i "El caos i lanit" 
de Montherlant. ... 
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Informacions„.. 

LLEGIM A "RESSORGIMENT",de Buenos Aires, sota la signatura del 
Dr. Antoni Peyri : " L'acte de Maciá de 1'abril del 1931» acte 

d'un home ftust i ponderat,liberal i demócrata, acceptat peí poblé 
de Catalunya, és liquidat el gener del 39 per dos motius? la guer
ra de 1'Espanya histórica contra Catalunya i les revolucions extern 
poránies deis elements antiliberals i antidemocrátics de tot 1'Es-
tat espanyol, inclosos els catalans. Del no-res hagués pogut sor -
gir una nova vida, tant per Catalunya com per Espanya,No fou aixi. 
Ha retornat la llegenda i la realitat de 1'Espanya negra que la Re 
publica intenta blanquejar; i Catalunya entra de nou en un hivern 
del qual tot just se'n pressent la primavera," 

El Casal de Catalunya de Paris ha organitzat una serie 
de conferencies sobre el futur de Catalunya. El primer 
que ocupa la tribuna fou Josep Pallach, Secretari Ge
neral del Moviment Socialista de Catalunya, a' la qual 
segui la de 1'advocat i periodista Victor Hurtado. La 
tercera anirá a carree del nostre amic Josep Sans, que 
dissertará sobre " El nostre deure: Catalunya i Europa" 
Aquesta tindrá lloc el dia 21 de maig a les 9 del ves-
pre al "Musée Social",5,rue Las Cases. 

- "Le Monde" de Paris ha dedicat un extens Editorial a les manife_s 
tacions que han tingut lloc a Barcelona. 

—El nostre amic J.Serra i Gasulla aclareix en un article envi at 
des de Manila al "Butlleti" del Centre Cátala de Guadalajara,Méxic, 
que la nostra llengua no se salva, com algü ha dit, grácies a la 
clerecia, sino que la seva salut és deguda a moltes persones i ins 
titucions del pais. Es refereix a 1'Obra del Biccionari, a la la
bor de 1'Instituí d'Estudis Catalans, a l'Omnium Cultural, al Cen
tre Comarcal de Lleida, .,' Amics de 1'UNESCO, ' Esbarts de Dan-
qaires. " Tot aixó passava- escriu- mentre la immensa majoriade la 
clerecia catalana, per causa d'un mal entes vot d'obediencia a la 
Jerarquia castellana, es conformava a parlar pacientment en caste-
llá des de totes les trones de les esglésies del pais." En Serra i 
Gasulla ha hagut de tornar a Barcelona per haver estat expulsat. 
- Després de la clausura de la Universitat de Barcelona, el Rector 
acaba d'anunciar que restará oberta per a procedir ais exámens de 
fináis de curs. 

- Una altra victima de la nova "Ley de prensa" ha estat "Juventud 
Obrera" de Madrid. La policia ha cremat 40.000 exemplars a la ma -
teixa impremta, 

Tots els mandats peí renovament de la subscripció han d'ésser adre 
qats a : Josep Falguera - C.C.P.Paris 17 370 01 ,5,rué Marcel-Sem-
bat - HOUILLES 

Le Directeur : Josep Sans „ .. T_ 
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