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Els no creients excomuniquem el le-
gionari roma Riberi per la seva in-
decent intromissio en la poIiticaT 

POT REDBIIR-SE L'ESGLESIA ESPANYOLA ? 

•j. . L. 'Església espanyola es caracteritza mes per les intolerán/ -
Ibies deis Segura i els trabucaires que no pas pels nobles exem -
pies deis pare Vitoria. " 1'Església i l'Estat - llegim a la "His-
toire d'Espagne" de Jean Descola - no foren mai tan estretament u-
nits coin en el temps deis reis visigods". Es per tant, ben bé 1'E_s 
glésia de Toledo la que l'any 1936 es declara bel.ligerant,po -
sant-se, el bra*T én 1'aire, al costat del César que s'alc,ava con -
tra el poder constituít, amb la qual cmnducta desmentia la respec-
tuosa,. posició que, davant el poder civil, preconitza el Vaticá. 
La Carta Col.lectiva del ler de juliol del 1937 procl.amadora.de la 
"Cruzada" - a la qual mancaren ünicament les signatures del Carde
nal Vidal i Barraquer i la deis bisbes d'Orihuela i Vitoria - fou 
una iniciativa mes que dissortada pulx que intervenia en una 
ració politico-militar contra la majoria del poblé i ho feia 
na manera innecessária. La Carta en qüestió no feia guanyar 
revoltats ni una amistat mes de les que ja comptaven al pais 
l'estranger. En aquella lluita entre el progrés i la regressió,les 
classes conservadores d'arreu del món ja s'havien posat del eos -
tat deis cacics i explotadors sense que necessitessin 1'encoratja-
ment deis empurprats. I Hitler i Mussolini és podien ben pas-
sar d'una adjectivacié de signe religiós a llurs propósits poli 
tics, t¿*talitaris i anti-católics per esséncia. 

Nosaltres, indiferents a. les preocupacions religioses, prefe 
ririem que el problema que sempre ha enverinat l'Estat espanyol p_o 
gués ésser plantejat d'una vegada per sempre en termes lliures de 
rancünies i d'intransigencia. Sincers, 
mig sincers o falsos, molts ciutadans SI EL VATICA PERSISTEIX A 
es prevalen d'iones creéncies oontra „ . in?Hfr,c w n _.«. .T 
les quals no valen ni els procedí - SEMBRAR VENTS, NO. JARA Alr 
ments drástics ni 1'apassionament ora TRA COSA QUE CCLLIR DES — 
tori. Ja fára ben bé hora que el ci - VENTORES 
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" Amb el gest de l'II de maig els sacerdots catalans trac-
taren de trencar un silenci que pesa sobre l'Església es 
panyola com un pecat historie. Efectivament, la identi -
ficació de l'Església - sota diferents espactes - amb 
una "técnica politica" determinada la presenta davant el 
poblé com la cémplice de certs errors comesos per aques
ta politica contra ̂ els drets elementáis de la persona hu 
mana.~" - Fragmentad'una carta del canonge de Sevilla , 
González Ruiz, eminent teóleg que ha passat uns mesos a 
Barcelona, reproduüda per "La Croix", de. Paris.__ 

L'Església espanyola... 

visme deis uns i deis altres predomines en la recerca de solucions 
que el man ja fa anys ha descobert. 

Contra el que puguin pensar, dir o escriure alguns catdlics,djs 
sortadament massa nombrosos, la conducta deis republicans durant1& 
guerra civil fou molt mes edificant i humana que no pas la deis ca 
tólics "nacionales". Malgrat estar convenquts els primers de la 
vergonyosa confabulado militar i eclesiástica - i les proves no 
manquen puix que Lizarza ha donat el detall deis preparatius bel -
lies efectuats en els convents de Navarra - , tot i la premeditacid 
.en l'atac contra la República, els esquerrans catalans no férem de 
Pone, Pilat davant la persecuci* indigna de qué foren victimes el 
clergat i molts fidels en els primers temps del conflicte.So© tes-
tiraonis presenciáis de les facilitats donades a la Conselleria de 
Governació per a salvar les possiblés -victimes de la ceguera. Era 
posada la signatura de sortida del pais a simples llistes de re -
ligiosos i monges, amb la sola garantia de la persona que les pre-
sentava ais servéis de la Conselleria. 

Destaquera,encara, que fou él president Lluis Companys - 1'home 
procedent del vell republicanisme anticlerical - qui, indignat i 
emocionat peí segrestament de qué havia estat objecte el Cardenal 
Vidal i Barraquer, signa una ordre de missió en virtud de la qual 
el Secretar i General de Governació, Joaquina Dardallé, s'havia de 
traslladar amb un Comissari i forces d'Assalt i policies a Mont -
blanc per tal de rescatar-hi el Cardenal cátala de les me»6 d'a 
quells enterbolits que no sabien el mal que feien a la própria "re 
volucié" tacant-la de sang innoscent. I encara afegirem que col.la 
boraren eficac/ment en aquella acció dignissima els caps republi -
cans de 1'Espluga '. i de Montblanc, ben poc afectes a l'esglé-
sia, com no ho eren tarapoc els innombrables esquerrans qué arreu 
de Catalunya .s'esforgaven per evitar sacrificis inütils i improce-
dents. " • -'c' 

En contrast escándalos amb el comportament' deis republicans ca 
lans - i els d'arreu d'Espanya - els homes d'església de la z o n a 
a mans deis revoltats, agreujaren la.situació deis.creients resi-
dents a la nostra beneint les execucions - les de Mallorca horro -
ritzaren un catélic tan integre com era Bernanos - i es desenten 
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L'Església espanyola, . . • .... 

gueren , acabada la guerra de la sort de les victimes de la repies 
sió. "L'Església - escriu H.R.Southwort en " Le mythe de la croi 
ŝ ide de Franco" féu tot el que li fou possible per salvar el eos 
de Von Papen i reeixi. Tractá d'evitar que Monsenyor Tisso,l'agent 
eslové d'Hitler, fos penjat;peró no ho obtingué. L'Església inter-
vingué igualment a favor de Monsenyor Stepinac, el col.laborad o r 
eslové. Calmar les passions salvatges i portar la pau sobre 1 a 
térra, aqüestes son fet i fet les funcions de 1'Església ceCris t, 
PERO L'ESGLÉSIA NO TROM LA CARITAT CRISTIANA PER INTERVENIR A FA
VOR D'UN SOL REPÚBLICA-ESPANYOL." D'haver insistit el Vaticá,d'una 
manera decisiva, franco no hauria pogut fer assassinar el diputa t 
Manuel Carrasco i Formiguera... que no vota la Constitució per es-
crüpols religiosos. 

I tornem a preguntar ; "Es possible la redempeid de 1'Esglési a 
espanyola? De Catalunya han sortit guspires que revelen l'inici 
d 'una claror benefactora. Estem convenquts que la reacció del cler 
gat cátala, el d'avui com el seu predecessor, és deguda a conside-
racions patriótiques. La lluita per la llibertat de Catalunya dis-
socia mes fácilment el clergat del poder que no pas el d'Espanya ; 
es deixaten els lligams amb el César perqué veuen en ell l'enemi c 
del poblé. Ja era ben bé hora que els sacerdots de casa nostra ens 
fessin perdre el mal record d'aquells rectors de parroquia conver 
tits en agutzils de la politica franquista. La conducta deis sacer 
dots posant-se al costat del poblé, denunciant els atropells poli-
ciacs contra els obrers i els estudiants és la demostrado evident 
que 1'Església-catalana no vol fer-se cómplice d'un poder que es 
pretén católic. 

Arreu d'Espanya - no ho neguem - ja fa temps que les J.O.C. i 
Les H.O.A.C. reclamen a les seves jerarquies una intervenció de -
cisiva a favor de mesures civilitzades per part del poder civil . 
Les adhesions i mostres de simpatia de comunitats i individuali -
tats religiosea ais ¡Saputxins i sacerdots escárnits i maltract a ts 
per la policia de Creix son una reconfortant prova de que quelcom 
canvia en el món católic espanyol malgrat els udols'dels Urbel 
i els maquiavelismes deis Herrera. El propi arquebisbat de Barce
lona ha cregut convenient denunciar, finalment!, el comportamnent 
d'una policia que es vanta de l'advocació de 1'Ángel de la Guarda. 
Reservem,pero, el nostre judici definitiu no fos cas que 1'arque -
bisbat hagi donat un pas endavant per a teñir després mes terreny 
per recular. Quant a la conducta de les altes jerarquies de l'Es -
glésia espanyola cal ésser un ingenu a prova .de bombes per a es
perar que abandonin "un poder forf'iimpopular. 

Caldria que els católics meditessin un moment sobre la diferén 
cia que hi ha entre la situacid religiosa francesa i la d'Espanya. 
A Franqa ja no es crema ni s'encalga el clergat perqué aquest es 
comporta dintre de la propia Església segons la cónsciéncia ciuta-
dana de cadascun. En el periode de 1'ocupació nazi 1'Església no es 

• • • 
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1,'Església espanyola... 

posa com a tal a. les ordres de Vichy i bisbes i creients adoptaren 
1'actitud que els dictava la consciéncia. I es trobaren en ' e ls 
camps de concentració d'Álemanya resistents católics i laics, la 
qual circumstáncia, advingut l'alliberament del pais', féu que les 
inculpacic-ns per col.laboracionisme afectessin les persones i no 
pas les confessions, estraents i filosofies. Alguns bisbes i el p_o 
pular jesuíta Pare Riquet salvaren amb llur comportament patriótic 
el respecte de tothom , envers l'Església0 

A Espanya, en canvi, l'Església es posa en bloc al costat deis 
aliats d'Hitler i Mussolini i publica una Carta Col.lectiva que 
condemna ais ulls del poblé la seva independencia. De l'Esglés ia 
i només d'ella depén ara la seva futura sort. De no civilitzar-se, 
si persisteix a romandre en el Toledo deis gods, quan "el clergat 
fastuós i cultivat, amic deis ducs i deis comtes, gran elector de 
reis, no féu gran cosa per tal de millorar el poblé..." aleshores, 
com succei en el moment de la invasió deis barberiscos, "el poblé, 
que es recorda del qui el raenysprea" tornará a fer el sord ais re-
queriments de 1 'Església en una situació de perill. 

• , ; . Joan SAURET. 

MENTRE FRANCO DESIGNA ELS BISBES, L'ESGLÉSIA FA 

ELS GEGANTS EN EL "CONSEJO NACIONAL" I VA DE BRA-. "•' 

CET AMB LES AUTORITATS FALANGISTES INCIVILS. • 

C_R_0_M_I_C_A 5_E_ ._C_A_T_A_L_U_N_Y_A 

Barcelona,3o maig.- Arriba el nou coadjutor i a fe que la se
va presencia -.anima la Catedral. El dia de la seva "presa de posscs 
sié " el temple s'omplená de falangistes, de "cruzados" i de car -
lins trabucaires. El pie era excepcional i molts hi anarén a ma -
nifestar-hi llur abrandada "devoció" a tot el que és contrari a la 
voluntat i esperit deis catalans. Hi haguéren erits i pancartas ten 
expressius, voleiaren els mocadors com en els partits apassiona ts 
de fútbol i com 'en els dies en qué el "Cordobés" queda bé a 
la plac/a de braus. L 'entusiasme anava augmentant a mesura que el 
"debutant" anava arrodonint les parrafades del seu miting, un dis-
curs dit amb gestos i poses estudiats. L'engrescament anava pu 
jant de to durant la lectura i el misticisme quedava ofegat per Des 
veus deis feligresos. 

Quan el Nunci apostólic monsenyor Riberi, de filiació declara-
dament franquista, comenqá pronunciant unes1 páfaüles, un nodrit 
grup de catalans entona el "Virolai" montserrati. A les primer e s 

• o • 
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Crónica de Catalunya, .. 

estrofes els cantaires foren expulsats del temple amb els acostu -
mats procediments feixistics. Un cop fora de la Catedral, les ba-
tusses continuaren amb la mateixa violencia, mentre Don Marcelo , 
peí,que diuen, queda d'alló mes satisfet per l'acolliment que seli 
havia preparat. .-..'.,: 

Se'ns assegura que els organitzadors dé la campanya recia mant 
bisbes catalans fan intensos treballs per tal de captar l'adhesió 
d'altres•clergues catalans i de fora de casa nostra. Diuen que a 
Madrid mateix.han trobat assisténcies ben encoratjadores sota tots 
els punts de vista, ...,•.', 

Els mateixos elements que efectuaren la campanya contra Galin-
soga n'han iniciat una altra contra Ignasi Agusti, l'actual direc
tor, de "Tele/Exprés", que ha substituít al dimitit "Sempronio"., A- . 
quest publica ara ,gairebé cada dia, articles que es poden conside 
rar com a favorables ais catalans.. Es tracta, diuen, de preparar eT 
cami per a tornar a ocupar el carree perdut. No es donen gaires 
dies de vida a la direcció del llefiscós Agusti. Fou aquest l'au-
tor del l'article "La procesión politica",el finaldelqual és una 
invitado ais sacerdots protestaris per anar " a esparcir una bue
na semilla de auténtica cristianización en parroquias del Amazonas, 
o en páramos de los Andes¿ donde es sabido que hay un déficit tre 
mendo de-, jóvenes curas de almas". Els sacerdots podrien tornar-li 
el "favor recomanant-lo a una clínica de desentoxicació.., 

_;-'•"; - •;••': :- ; • MONTSENY 

^SIGMg^_NO_™_PELS_A_LA_LLENGIJA 

Madrid,7 juny,corresponsal de "Le Monde".- La recollida d e l 
per^ddic "Signo" ( portaveu nacional de les Joventuts d'Accié Ca -
tólica;).ha estat provocada per un article intitulat "Progresisme 
i Església". El fiscal ha demanat al jutge que obri una informa -
ció per "injuries i calumnies al Movimiento Nacional". 

Aquest article, signat peí R.P. Victor Manuel Arbenos, condem-
na els assassinats comesos durant la guerra civil espanyola, tant 
pels republicans com pels franquistes, i condemna igualment els 
autors del bombardeig de Guernica, enterament arrasada pels avions 
alemanys de la Legió Cóndor, 1'abril del 1937. 

Per altra part, en el seu butlleti del mes de maig. ,1'Accié Ca 
tolica de Biscaia denuncia la situació económica i social d'un pa-
is en qué tots els mitjans financers están a les mans de les grans 
banques. Els militants católics de Biscaia es declaren oposats ais 
sindicats oficiáis que impossibiliten el desenvolupament d'un au-
téntic sindicalisme i critiquen al mateix temps les restriccionsde 
la nova llei de. premsa. _. -. _ 

"El diari "Pueblo,feixista, son ases i mal germans: 
i el "Madrid", opusdeista, .. On s'és vist voler un̂ prelat 
expliquen que els catalans cátala i no "Presentat! 
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ESPANYA: ESGLESIA DEL SILENCI? 

" Aci, comenqtt a haver-hi una Església del silenci" em fou dit 
un dia a Barcelona, mentre dinávem el pare N.N., un deis directors 
de l'oposicié católica regional al régim tiránic de Franco. La nit 
abans, aquell pare m'havia presentat un jove estudiant católic,tor 
turat feia unes setmanes per la policia. 

"Església del silenci". Fins ara, una tal denoninacié s' havia 
aplicat ünicament a l'Església establerta ais paisos comunistes , 
darrera la cortina d'acer. A l'Església a Polonia i en els altres 
feudes de Moscú. On, amb tot, actualment almenys, no hi han hagut 
sacerdots brutalitzats per la policia, com a Barcelona l'II de 1 
mes de maig. Ni fidels maltractats i expulsats d'una catedral per 
cantar un himne a la Verge en la seva llengua vernácla f com suc -
cei el 19 de maig. Profanacié inaudita d'un lloc sagrat, entre el 
cor d'insults proferits per falangist.es i carlins importats espe -
cialmént- per a donar mes "solemnitat" a l'acte de possessid d* u n 
arquesbisbe non grato al poblé de Catalunya. 

... Mes valdria que el régim i l'alta jerarquia desvetlles sin 
davant la realitat. Com passá a Méxic sota la Colonia, entrev el 
baix clergat , el qual fou ,finalment, qui prengué la davantera en. 
la lluita per la nostra emancipació, son a Espanya els membres d'or 
dres religioses i sacerdots seculars els que están en major conta_c 
te amb els fidels, el seu poblé, els pobres i oprimits, amb els que 
integren aqüest moviment que després del Concili ja no podrá ningü 
aturar.Perqué ós sense dubtes un poder mes alt que els humans el 
que 1'inspira. 

Quins son els que integren aquesta nova "Església del silenci"? 
la qual es nega a callar i mancar a la seva devocié, son multitiít 
de sacerdots i religiosos joves, amb alguns venerables « " cabells 
blancs que els sostenen i molts seminaristes, darrera deis quals 
segueix un crescut nombre de laics. Son sacerdots com el P. Gaber-
net, expulsat de Lleida peí seu bisbe. Com el P.Montserrat Tor -
rents, que des de la trona de Sant Vicens, a Barcelona, es solida 
ritzá amb els seus germans ultratjats. Com el P.José Maria :Smnzá -
lez Ruiz, de Málaga, que ha predi cat vibrants homilies liberals,Com 
el P. David Armentia de la parroquia de San Fernando de Bilbao,que 
el 7 de gener llenqá al rostre del régim una citacié de 1'es quema 
XIII del Concili, en el qual es proclama el dret dels.obrers a fun 
dar associacions lliures. Com el p. Iñaki de Azpiazu que, tot i es
tar fora d'Espanya actúa com ambaixador sense titol deis seus com 
panys de sacerdoci i deis correligionaris en gestes de llibertat. 
I com tants d'altres. Els d'abans, no pocs deis quals sofriren mar 
tiri en mans de la "Cruzada libertadora" i del régim que hi seguiT 
I els d'ara, molts ja coneguts, altres molts que aaguen el nom 
en una forqada clandestinitat... 

Tradult d'"Excelcior",México,24-5-I966 . P e d r 0 GRINGOIRÉ . 
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M A R G I N A L S 

Els traidors eren innocents. 
"Le Monde" ha publicat els prin 

cipals passatges d'un documen t 
de 40 pagines que fou distribult 
a les cél.lules del partit comu 
nista txecoslovac, el qual és el 
resum de 1'informe de cent pagi
nes que fou presentat en I Q 6 3 
al Comité Central. Es tracta del 
resultat d'unes investigacionss£ 
bre els crims comesos en l'época 
staliniana. 

Segons 1'informe, sota els e: — 
fectes del cuite a Stalin, i so-
bretot després de. la guerra, el 
comunisme internacional "es tro-
bá afectat per un nombre crei -
xent d'actituds malsanes i ' de 
mots d'ordre, de métodes i proce 
diments equivocáis", Fou degut a 
la pressió hongaresa que Gott -
wald fes procedir a una depura -
ció entre els "que havien estat 
exiliats a Londres durant la «uer 
ra o havien pertanyut a les Bri-
gades Internacionais d'Espanya." 

La comissió investigadora fou 
creada en 1949 i es subratllaque 
els propis servéis de segure tat 
s'integraren a la comissió i fou 
aixi com es descobriren enemics, 
de tot, a tort i a dret. La ma -
ñera de descobrir-los no era a -
lió que en diriem occidental car 
en 1'informe d'ara es parla " de 
procediments inacostumats en el 
partit i de recursos inadmissi -
bles de carácter policiac"; " de 
xarxes de conspiració contra 1' E_s 
tat inexistents i pre-fabricades 
pels servéis de seguretat", " de 
funcionaris del partit empreso -
nats, forqats per mitjá de provo 
cacions i d'interrogatoris falsT 
ficats"i, sota la forqa brutal,a 
acusar 1'home que els sefveis yo 
lien fer perdre: "de l'üs de 
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tots els mitjans possibles d c 
pressió fisica i mental " per a 
obtenir falses declaracions;d'ha 
ver obtingut que "sota la in 
fluencia de tractaments iUegals" 
els deteniguts es " declaressin 
de tot el que es volia i un cop 
resignats a llur sort, signave n 
"les declaracions inventades pels 
servéis de seguretat." No manca
ren les prometences de salvaci 6 
del processat i la seva f ami 1. ia 
previa una "declaració espontá -
nia "de culpabilitat;peró una 
vegada aquesta obtinguda ninguno 
es recordava de les prometences. 

Com que no es tractava dfimpe
dir cap complot, sino de la ne -
cessitat d'escalar els carrees , 
es procedia a la purga per tal 
de provocar vacants. I d'aquesta 
manera, la batalla sense quarter 
es transforma en un entrellig-at 
de contra-acusacions i de contra 
falsejaments entre els propis d_e 
puradors. 

Vinguda la moda de la desesta-
linització ,els txecoslovacs han 
revisat procesos i condemnes. I 
s'ha procedit a les rehabilita -
cions ,també a la moda; pero dis 
sortadament, hi han innocents T 
patriotes que no podran abando
nar llurs sepultures. 

Quan els comunistes nostrats , 
per pur mimetisme russófil, dona 
ren per bones i "positives" mes 
purgues hi hagués, quan els trajL 
dors es deien Laszlo,Stefan,Ru-
dolf,Ldislas,etc. tot i romandre 
escéptics,molt incréduls, ens 
déiem, davant les confessions"es 
pontánies", que potser si...,a -
neu a saber ela_secrets de í'á -
nima d'un home íluny deis nos -
tres palsos i al qual no conei -
xeu , pero quan, a prop nostre , 



Margináis... 
sorgiren "traidors" i aquets es 
deien posem per cas Andreu,Joan, 
Miquel o Cosme, aleshores posa -
rem el crit al cel i diguérem NO 
a- les pretensions de fer-nos fer 
de tribunal tata dócil cora el ras 
staliniá o el txecoslovac gott -
waldiá. Els "traidors" de&oberts 
pels nostres stalinians erengent 
coneguda, que haviem vist al ca
fé i a la barberia, que eren del 
nostre barri, velns, com qui diu, 
de casa,i ais quals es podia cri 
ticar mes aviat per comunist e s 
intransigents que no pas per acó 
modaticis. Ha arribat 1'hora de 
posar-se a la moda de la desesta 
linització i s'imposa que els co 
munistes pairáis facin feina "p_o 
sitiva" rehabilitant els cata -
lans injuriats. Pero a la reha-
bilitació hi ha de seguir la "de 
puració" deis fiscals i tribu -
nals que acceptaren les"ridicu -
les proves" contra els proces -
sats, altrament &* hi hauria ló
gica. 

Els nostres comunistes no com-
prenen les reticéncies arab qué 
son rebudes les seves invitaciors 
a la unitat antifranquista. Di -
guem,per centéssima vegada, que 
l'obstacle no és de carácter i -
deológic. Ni Marx ni Engels ni 
Lenin fan la traveta a 1'entesa. 
El que ho dificulta és el compor 
tament comunista, "les actituds 
malsanes, els mots d'ordre, els 
métodes i procediments equivo -
cats" , per dir-hoamb mots proce 

. LLEGIU tribuna. 

PROPAG-UEU-LA I AJUDEU-LA 

dents de Txecoslováquia .Son les 
maneres que irriten, el sermondg 
parroquial,tan infantil com pe -
sat, el doctoralisme,la consigna-
axioma i la infal.libilitat,• una 
infal.libilitat,ai las!, ben di
fícil de conciliar amb la infi -
nitat de capgirells i rectifica-
cions amb qué acostumen a sor -
prendre'ns. Nosaltres,diem per 
acabar, no podem acceptar,lla -
tins com som, que la discrepan -
cia politica pugui determinareis 
filis a negar llurs propis p a 
res. 

Castells de sorra. 

Un exiliat cátala fa una sen -
sacional descoberta ( sic) desde 
les pagines del diari venez o l a 
" La Esfera". Potser hauria es -
tat mes prudent (ressic) reser -
var-la perqué Franco no la des-
cobris,peré ja está fet. 

Segons llegim a "Ressorgiment* 
de Buenos Aires, 1'articulistaes 
refereix al conflicte anglo-espa 
nyol sobre Gibraltar. I diu:"que 
si s'arribes a revisar totalment 
el pacte establert a Utrech,Es -
panya podria sortir-ne malparada 
de tal manera que ádhuc la pos -
sessió de les terres catalán e s 
entraria en la discussió i fóra 
probable que l'exércit espanyol 
hagués d'evacuar els Paisos Ca -
talans i hom atorgués a aquests 
el principi d'autodeterminació. I' 

Tornem,dones,a Utrech, estri -
pem pergamins i. que se'ns don i 
alió que ens negaren l'any 1713 
... i a tocar campanes! 

ST. 

"VIVA CATALUÑA".- Un nombre iraportant d'exiliats a Méxic,de totes 
les regions de parla castellana,han editat un manifest de simpa ti a 
a Catalunya. Ens plaurá reproduir-lo en la vinent edició. 
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CATALANS I VALENCIANS A PARÍS 

Ja fa moltissims anys que els artistes i els novel.lis ca-
talans teñen ádquirit el dret de ciutat a Paris;perd re -
centment la gran capital ha obert les seves portes a les 
emotives canqons del valencia RAMÓN. El recital que el li-
quet de Xátiva dona el 23 d'abril a la gran sala de la "Mu-
tualité" fou un éxit esclatant. Peré li calia la gran con
sagrado que nómés dona a Paris el popular "Olympia" i fou 
allá que el 7 de juny RAIMON es presenta "oficialment". El 
music-hall del boulevard de la Madeleine estava pie de gom 
a gom i el püblic es manifestá amb un entusiasme cordial.Do 
.nava bo llegir el cartell del recital :" La révélation de la 
chanson catalana : RAIMON". ,E1 nostre. valencia es veu sol -
licitat per les emissores i ha cantat a Berna, Zuric,Badea, 
Friburg i s 'anuncia a Perpinyá i altres grans ciutats . 
I, a seguida del cantador popular, el teatre municipal "Gé- . 
rard-Philip"de Saint-Dénis,prop de Paris, ha ced.it les se -
ves taules a l-'escriptor cátala SALVADOR ESPRITjy que presen 
tá- en cátala la seva "Ronda de . mort a Sinera", interpreta 
da per la COMPANYIA D'ART DRAMATIC "ADRIA GUAL" , de Bar
celona. Llegiu,ara, la crónica que n'ha fet un deis nos 
tres redactors : 

El diumenge, 5 de juhy, ál vespre, al teatre municipal "Gérard 
Philip" dé Saint-Denis, tingué lloc una representado teatral , en 
llengua catalana, de "Ronda de mort a Sinera". 

La representado ana a carree de la companyia de 1'Escola d'Art 
Dramátic Adriá Gual, de Barcelona. Una trentena deis actors que in 
tegrén aquesta companyia, amb llur director Ricard Salvat,es tras-
lladaren,dones, a Franga. 

Sobre textos de Salvador Espriu, Ricard Salvat ha muntat un ês 
pectacle variat, pie de ritme, dividit en dues parts. Gairebé tota 
l'accié passa a Sinera (Arenys de Mar). Diferents escenes de retau 
le .es van succeint , a un ritme endiablat. 

En aqüestes breus notes, volem simplement constatar l'éxit de 
püblic i artistic que assoli l'acte. Fou una representada que en 
tusiasmá els assistents per la perfecció de la interpretació de 
tots els actors, bon nombre deis quals evolucionen gairebé constait 
ment en escena. 

L§s evolucions deis artistes, sempre reeixides, sen perfetta -' 
ment ménades sota una direcció:segura de les possibilitats d'una 
escena teatral. Tots els actors, sense cap excepció, foren constar* 
ment aplaudits al llarg de la representado. L'entusiasme del pü
blic fou encara mes intens quan Ricard Salvat, al final de la repie 
sentado, rodejat de la tota la companyia , regracia la presencia 
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Salvador Espriu a París... 

del nombres püblic. Dlgué també que Salvador Espriu - uns afectuo 
sos mots del qual llegi - no havia pogut pujar a Paris,per motius 
de salut. 

L'acte deixá tothom plenament satisfet en constatarle! presti-
gi.de qué gaudeix a casa nostra 1'Escola d'Art Dramatic Adria Gual, 
és ben guanyat. - R.L. 

EL PEN CLUB I CATALUNYA.- En el discurs d»obertura a Nova York 
del Congrés Internacional del Pen Club - en el qual assisteixen 
delegats deis intel.lectuals-de Catalunya - , el gran escriptor 
i president Arthur Hiller digué : " Referint-se al problema de 
la llibertat deis escriptors ha fet el paral.lel de les persecu 
cions de l'época mac-carthyste ais Estats Units i les detenciors 
d'escriptors a Portugal i a la U.R.S.S., aixi com les dificul -
tats que sofreixen els escriptors cataíans a Espanya i els es
criptors jueus a la U.R.S.S. per a publicar les obres en llur 
idioma respectiu." •'' --: 

A FAVOR DELS PERSE^UITS PELS FRANQUISTES.-El dia 18 del mes de 
juny tingué lloc en una institucid d'ensenyament instal.lada 
davant l'església de Saint Germain-des-Prés, de Paris ,una con 
feréncia de premsa organitzada-peí Comité d'Intel.lectuals , 
francesos, d'ajut ais perseguits per Franco i per 1' " Un i on 
Nationale d'. Eitudiants de France". Diferents persones proce 
dents de Barcelona exposaren ais estudiants francesos el suc-
c.elt arran de 1 'assemblea lliure del convent deis Caputxins i 
amb motiu de la manifestado deis sacerdots,l'II de maig¿Tots 
ells demanaren que la premsa francesa informes sincerament 
i sense ^parü-pris" sobre la situació ,puix que 1'espanyola no 
ha fet mes que deformar els fets i insultat els estudiants i 
sacerdots. Désprés de contestar a diferents preguntes, un mem 
bre del Comité ja citat demaná l'ajut de tothom per tal de 
pagar les quantioses multes i, a tal objecte, anuncia que 7 ©1 
dia 20 de juny tindria lloc al "Palais Galliéra» una vento pú 
blica de les pintures - Picasso,Clavé,etc.- ioriginals que 
han estat oferts generosament pels seus autors„ 

HOMENATGE AL DR.AUGUST PI I SUNYER.- Pcnbem de rebre una esca.. 
ient "plaquette" que canté els discursos pronunciats per dife
rents personalitats a l'ocasió de l'Homenatge patrocinat per 
la "Fundación Eugenio Mendoza» de Venezuela. Parlaren els Drs. 
Arnoldo Gabaldón,Enrique Tejera, Humberto Garcia Arochá i fi -
nalment 1'ex-Conseller. de Cultura,, el nostre distingit amic C. 
Pi i Sunyer. S'organitzá, aixi mateix, un b^eu mostrari bi -
bliográfic de les publicacions de 1'homenatjat, de retrats.etc. 
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--Per qué-, dones, es revoitaren?. - Heus aci el que els carlins 
han dit enguany a Montserrat ; " Reclamem els furs per Cata
lunya i una llibertat auténtica per a tots els espanyols. I.. 

~mentre que els estudiants carlins reclamaven " un sindicat de 
raocrátic, la separado de l'Església i de l'Estat i la fi de 
la repressió, els oradors deien ; " Pr.eferim la República a la 
monarquia representada per don Juan de Borbén i peí seu fill 
Don Juan Carlos "... "El govern que mes convé al pais ha d'és 
sej/e@collit per tots els espanyols... mitjánqant eleccions , 
unes eleccions lliures". 

Després de "las barricadas", de "cara al sol".- (OPE). "El valí 
escriptor Josep Viadiu, de la C.N.T.,es refereix a alguns ex-
cenetistes que están tractant amb els Sindicats de Falange i 
escriu "... son set militants de 1'interior, el grup d'"ar -
gentins" que els seconden , algún que altre individu allí at 
i aquest "geni" del sindicalisme que, amb les despeses paga -
des, ha saltat de Méxic ais Madriles. Es tracta sélament d'u-
nes veus aillades, d'individus que es representen a si matei 
xos. (...) Es inconcebible, absurd i immoral la pressumpció de" 
voler injectar sava llibertária a aquest engendre de sindica
lisme vertical,vella copia nazifeixista, el qual necessita mes 
que apuntalaments una boba destral per a destruir-lo." 

Uns que se n'adoneii tard.- Segons "Le Figaro", a seguida d'u 
na reunid celebrada el 15 de maig pels falangistes d'esquer
ra del "Circulo doctrinal José Antonio", fou distribult un im 
portant document en "qué denuncien " el lamentable especta ele 
politic que ofereix 1'actual govern." I concreta : " les rid_i 
cules lluites diná-stiques i econémiques netament desbordad-es: 
per la imflació, 1'abandonament progressiu de la sobirabia 
de l'Estat, la col.lusió entre els ministres i els homes dene 
gocis, 1'omnipotencia creixent de les sectes i grups de pres-
sió, el grau de desmoralitzacie del poblé espanyol... " Els 
joves tures de la Falange han estat decapitats,car ha estat 
decretada la dimissió del president del Cercle... si bé una 
seixantena de delegats han acordat no fer cap cas de la mesu 
rá punitiva. 

Calvo-Sotelo fá la seva auto-critica.- L'ex-ministre d'Afers 
estrangers del seu cunyat,acaba de declarar el seu error ios 
penedeix d'haver-se deixat seduir "por la marea heroica ce los 
años que precedieron a la segunda guerra mundial„(...) Que ébs 
de I936 han pasado casi once mil dias y que entre las realiza 
ciones de este periodo las hay que deben conservarse y las 
hay que deben corregirse!» Cal corregir: "la divisién profun
da del pais por efecto de la guerra, la adopción prolongada de 
actitudes cerradas al acceso de la opinión de todos y la fal
ta de vitalidad de algunas instituciones." 
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RENTABILITAT DE L'ACCIO 

En l'univers d'egoistes, adormits i indiferents,l'única 
cosa que mereix l'esguard i l'atenció deis Estats i 
els homes és la presencia, l'accié que clama a crits 
contra la injusticia. No sin els drets, com pretenen al_ 
guns catalans, si no els actes els que donen forqa a la 
reivindicacio nacional. Les manifestacions d' a quests 
darrers temps a casa nostra han tingut repercussions a 
fora i dintre del pais„ Una informado procedent de Bar 
celona transmesa per 1'A.F.P. fa estat d'una iniciativa 
a favor de la constitució d'un govern cátala. Existei -
xen el república espanyol i el base, malgrat les esco -
meses inconcebibles(i 1'origen no menys inconcebi b1 e) 
de que aquells han estat l'objecte. Ara s'ha descobert, 
una descoberta relativament vella com l'anar a peu,que 
tanmateix manca un govern. No ens estendrem sobre els 
obstacles que s'hi oposen puix que. els hem retret mes 
d'una vegada des de les mateixes célumnes de TRIBUNA . 
Peré será oportü recordar ais nous Diógenes que la doc
trina "oficial" al respecte va a 1'encontré de les ara 
renovades il.lusions, puix que ja es té dit que » és ri 
dicul" pensar en la formació d'un govern. Aixó, __» es 
tá bé per ais republicans i bascos,pero es veu quero ho 
és per ais "autóctons". Ara no sdn temps , es torna a 
repetir,de responsabilitats col.lectives, de controls i 
d'attres histories comanades pels vells Instruments i 
form'alita.ts , juridics, *púix que el modernisme recia ma 
la supressié de tota mena de noses(.?\que no fan mes que 
obstaculitzar les grans pensades deis tocats per la má 
de Déu Nostre Senyor... Que s'apaguin les llanternesl. 

UN GOVERN CLANDESTI?- Comunica un telegrama enviat des de Bar-
celona per l'Agence France-Presse, en data 14 de juny,que "sem 

bla que els dirigents separatistes catalans decidiren constituiruñ 
"govern cátala clandesti" en un futur próxim, segons rumors q u e 
circulen insistentment en diferents cercles polities de Barcelona. 
Des de fa algunes setmanes s 'han multiplicat els contactes i les 
conversacions entre els catalans exiliáts i els separatistes de 
1'interior. Amb tot, no existeix unitat d'opinió entre tots els se 
paratistes catalans. Els mes joves estimen que no ha arribat enca
ra el moment de constituir "un govern clandesti" i son partidari s 
d'accions massives", similars a les que s'han desenrotllat a la ca 
pital catalana en el curs deis ültims mesos..." ~ 

Direm per la nostra part, que si algü ha fet gestions a 1'in
terior i l'exili, aqüestes no afecten cap tendencia separatista, 
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La;persona que es' mou per una tal iniciativa no hatrobat a hores 
d'ara cap aasisiemíia politica a 1'interior i a 1'exili perqué 
de fet, el que aquella ; proposa és . aportar un capital de ca
rácter politic ais designis solitaristes d'una p^ersonalitat ob 
jecte de discussions. I altres , amb intencions mésdesinteressa -
des, rió han provat " i-ec entment,, sense cap resultat, és ciar! 

SOCIALISTES MONARQUICS.- El professor Tierno Galván ha acordat 
una interviú al "The New York" en la qual declara en substán -

c'ia " que la monarquia amb Don Juan seria el cami que está mes d'a 
cord amb les realitats politiques d'Espanya. " "Af egi -diu la refe
rencia - que la gran majoria deis socialistes estarien d'a -
cord amb la seva manera de pensar." Falta saber com i quan ha con-
sültat el senyor Tierno Galván "la mayoria de socialistas" per" a 
poder fisser tan concret. 

MEXIC NO RECONEIXBRA FRANCO.- "Mientras el generalísimo Fran 
co continúe en el poder, México no r.eanudará sus relaciones dT 

plomáticas con España, reiterd ayer el director de Difusión y Reía 
clones Publicas de la Presidencia de la República, Francisco Galin 
do Ochoa, durante un almuerzo con los corresponsales extranjeros . 
Esta declaración,- diu el diari "Excelcior",24-5-1966 -_ pondrán 
fin seguramente a las recientes declaraciones de que México resta
blecería las relaciones con España, suspendidas desde la Guerra Ci 
vil en los treinta. El Gobierno Republicano Español en el .exilio 
tiene representación diplomática en México... Diaz Ordaz dijo tam
bién una vez a los corresponsales extranjeros,cuando era presiden
te electo : " Con España todo, con Franco nada."con lo que quiso 
subrayar el acercamiento de los pueblos y el rechazo al régimen-." • 

CONFERENCIA DE J.SANS.- Tal com teniem anunciat, el nostre a-
mic, dTós'ep 'Saris dona el dia 21 de maig ,sota els auspicis del 

Casal dé Catalunya, dé Paris," una conferencia sobre "El nostre deu 
re : Catalunya i Europa". Féu una sihtesi de 1'actuació de 1'Es 
querrá Republicana i advoca per un reagrupament - com féu ella -
de diferents tendéncies per tal di' oferir al nostre poblé un ins-
trument politic eficaq, modern i audaciós. Es declara partidari de 
1'autoritat moral de les forces que lluiten a 1'interior, a les 
quals - digué -pertany la direcció i 1'or-ientaeió politica. Par -
lant de l'esperanga que és Europa, Sans dona lectura a uns frag -
ments de la conferencia que fa anys pronuncia a Perpinyá el nos -
tre amic Caries Pi i Sunyer. L 'orador fou molt aplaudit i felici -
tat per la nombrosa concurrencia que 1'havia escoltat atentament. 
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Breus 

CONTRA "TELEXPRES".- Circulen uns fulls reclamant el boicot ^dels 
catalans contra aquest diari per la publicacié d'un article d'-Ig
nacio Agusti(n) contra els sacerdots. "No compreu, no anuncieu i 
negueu el vostre favor ais que s'anuncien al "Telexprés". 

- MES D'UN MILER D'ESTUPIANTS madrilenys i.-alguns intel.lec tuals 
s rhan reunit en asserablea lliure per manifestar llur solidaritat 
amb els perseguits " per la policia a Barcelona, ün telegrama , 
del dia 17, anuncia que el rector de la Universitat de Barcelona bn. 
fet püblic que 68 catedrátics serán objecte de mesures disciplina 
ries. . 

- El diari "Ya" de Madrid critica les prerrogatives de qué gau -
deix la Falange aixi com el sen monopolio 

- EL CIERGUE MONTSERRAT I TQRRENTS pronuncia una hornilla el dia 
15 de maig, en la qual es pronuncia contra el silenci de 1'Esglé -
sia i anuncia que molts sacerdots renunciaven al viátic que els 
acordava 1 'Estat per tal de marcar llur independencia. 

- HA MORT EL GENERAL ROJO, El justament popular defensor.de Madrid 
tenia 71 anys i feia temps que s'havia repatriat,malalt. 

~ "COUPES DE LA HIERARCHIE,LES PRETRES CATALANS VEULENT REVENIR ATX 
SOTJRCES et arracher 1'Eglise d'Espagne á son silence séculaire".Ti 
tol a cinc columnes amb qué "La Dépeche du Midi",de Toulouse,enca£ 
ĉ ala una informado sobre el succelt a Barcelona. 

- INFORMACIO PRIVADA ALS MILITANTS, és el titol d'un opuscle aa qué 
22 moviments i associacions d'apostolat seglar de Catalunya fan el 
relat veridic del' comportament deis sacerdots i els pares ca-
putxino car la premsa ha deformat insidiosament els fets. 

ADMINISTRATIVES. Acusem rebut deis mandats corresponents a : 

E.R. , J. Farrero, S.Not. E. Badia, D, Paris, M.Sánchez, Segrianenc, 
M. Ferré, J. Ferré, Dep. E*.R, C. , A.Garcia, V. Vidal i J. Subiranas, 
del Sena. M. Guinart, de l'Herault. A. Pinen, d'Aveyron. A.Blana , 
Alt Garona. Un_ amio. de Méxic. LL.Reverter,del Gers. J.S.,de Fili-
pines. J.Mauner^J. Camarasa, V. Duran,J. Figueres,J.Garcia-Caste -
llet, R. Codina, PoPo-quet, V. García, P. Estragó i I. Balada,d e 1 s 
Pireneus Orientals, M. VTlella, del Tarn i Garona. E. Serra, Alpes 
Maritimes. J. B. , de"Venezuela.. S. Figueres, del Yonne. J.F. , J.C. 
Sena i Oise. LL. Bailo, Gironda. A. Pelegri, Saona i Loire. T. En
ríe i J. Rossell, de Sena i Marne. J. Filva,Rhone. J.Gomis, de Loi_ 
re i Gher. Urgell , d'Andorra. 

NO OBLIDEU D'AJUPAR-NOS EN EL VUITE ANY DE tribunal 

Els mandats han d'ésser adreqats (15 frs. anuals) a : 
Josep Falguera : CC.P.Paris 17,370.01 
5,rué Marcel-Sembat - 78 HOUILLES 

Le Directeur : Josep SANS . ., ,. Paris. 
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