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Si EL comunisme no existís a Espanya ni 
al món, el régim franquista estaria 

perdut. 
Que és el que avui l'aguanta? La preten-

sió d'ésser el baluard contra el comunisme. 
Explota la por general al comunisme sovié-
tic, i li dona el pretext per arrendar-se a 
('estrategia deis Estats Units. 

A 1'interior, el régim franquista agita 
l'espectre comunista i diu a una societat 
esporuguida: «Aquest és el dilema: o jo 
o el comunisme.» I a l'exterior pot esgri
mir el mateix argument davant deis Estats 
Units, decidits a comprar tota mena de ba
ses per tal d'enfortir la seva posició en un 
possible conflicte de magnitud mundial. 

Son situacions de fet, qüestions de poder 
en les quals la ideología compta per molt 
poc. Per a mercenaris, el mateix serveixen 
moros que cristians. És igual un Nasser 
que un Trujillo. Com deia el general Brad-
ley amb esgarrifosa franquesa: «En una 
bronca de taverna, no miro pas els antece-
dents del que aixeca el tamboret a favor 
meu.» 

El régim franquista viu de la por. El 
día que fos una realitat la tan bescantada 
coexistencia pacifica, quin valor tindria la 
posició franquista? Franco s'aguanta enca-
vallat en l'equilibri inestable de la pugna 
entre l'estalinisme i el món alié. I com ell 
és l'ocupant d'un territori estratégic, és ell 
qui el negocia. 

Per aixó li és vital que segueixi la tíban-
tor internacional. I que a dins el territori 
s'agiti el fantasma del comunisme. Serva 
en la resignada servitud els porucs de dins 
i cobra deis de fora. Carambola perfecta. 

Naturalment, el régim franquista neces-
sita una aparenca de comunisme a l'interior. 
Ha de vestir l'espanta-ocells. I dona faci
litáis per a una existencia limitada de pro
paganda comunista. Permet que els comu-
nistes mes o menys disfressats entrin i sur-
tin de la seva ínsula, i que es reparteixin 
fulls i fullets sota el somrís benvolent de 
la policía ensinistrada, i sinistra. 

Franco es deu haver fet el mateix pen-
sament que Lluís XV: «Després de mi, 
el Diluvi.» Perqué el seu régim crea de 
veritat el comunisme a les Espanyes. Tots 
els desesperats, que son legió per causa de 
l'opressió i de la miseria, giren els ulls 
allá on els sembla que obiren una llum d'es-
peranca per a sortir de la presó material 
i espiritual en qué vegeten. Car, per altra 
part, els Governs que realment viuen en 
democracia i combaten el comunisme sovié-
tic peí que saben que és, sembla que treba-
Uin a propósit per a llancar les multituds 
desvalgudes deis pobles d'Espanya en bra
cos del sovietisme. 

Amics de l'interior que teñen esma per 
a preocuparse de quelcom mes que del men-
jar per al dia següent no comprenen la ce-
guesa, atribuida sobretot ais nordamericans, 

SOVINTEGEN ja els anants i vinents de Catalunya a l'estranger i les noves que por
ten ratifiquen i amplíen el que ha d'abreujar la correspondencia. Tots els infor

mes coincideixen en qué la situació económica de Catalunya — sense parlar d'altres 
aspectes— és fatal. La poblado viu al dia, encaparrada per com ha d'adquirir el 
consum per l'endemá. Ais pobles de les comarques lleidatanes í tarragonines, espe-
cialment, no s'estronca l'éxode cap ais centres urbans. Queden ais poblets els pobres 
vells, les cases buides i les terres abandonades. A la ciutat, els fugitius de la miseria 
amaguen la ruina en les barraques. 

La persecució segueix implacable. Contra el pensament i contra el treball. En
cara hi ha obrers de la Hispano Olivetti, de la Maquinista, SEAT, etc., empressonats 
per les vagues de man; d'enguany. És que els régims que van contra la voluntat del 
país han de recorrer tots al terror policíac. El sistema és el mateix que els deis Estats 
comunistes. Amb la diferencia que les potencies democrátiques combaten aquests, 
mentre que al franquisme el recolzen materialment i, pels efectes, moralment. La 
Declaració de Drets de l'Home feta per les Nacions Unides la porten penjada a 
l'esquena, com una llufa. L'Espanya de Franco, d'instints genocides, és membre de 
les N.U., igual que l'Hongria de Kadar. 

AI cap de vint anys, la situació ha esdevingut explosiva, malgrat que l'exili no 
hagi pensat mai seriosament en solucions catastrófiques. Pero la realitat a la Penín
sula apunta ja a esdeveniments que teñen sobrats antecedents histories en térra de 
barabars i de bárbars. Generacions no escarmentades acaben la paciencia. Si els cañáis 
de la legalitat segueixen obstruits hem de comencar a considerar la idea del vendaval 
i la inundació consegüent. El Nord i Llevant están en condicions. A l'Espanya Ulte
rior manca organització. A l'Andalusia s'assenyalen uns focus comunistes. 

Monárquics i católics intelligents — potser els mes verament cristians — miren 
el futur amb ganes de salvar el que puguin, si no de consolidar els guanys temporals 
que per a ells ha repressentat la Dictadura. 

Si veiem bé el panorama, la nostra tasca consisteix a comprendre la complexitat, 
i com un bon jugador d'escacs teñir en compte totes les peces per a moure les que 
tinguem a má, eficientment. 

Aplegats tots els catalans útils en una plataforma d'acció per a finalitats im-
mediates, no seríem una forca tan negligible com algú sembla creure, potser per a 
excusar la caquexia. Aquesta revista no és altra cosa que un intent per a convencer 
de la necessitat d'unitat d'acció de la collectivitat catalana. Sigui la que vulgui la 
sortida d'un régim que virtualment está ja condemnat a desaparéixer. El que no s'es-
borrará fácilment és el seu rastre de malures. Pero cal empényer i estar preparat per 
a quan l'exorcisme hagi fet efecte. 

Per aqüestes raons no ens podem permetre la irresponsabilitat individual de 
qui només cerca el fer bonic o la comoditat. L'infantilisme polític no veu que la polí
tica es l'art de les possibilitats per a realitzar en cada moment el que estigui a l'abast, 
en marxa vers l'ideal. , 

Vint anys d'exili sembla que podrien ésser suficients per haver guarit els trau-
mes psicológics i per a fer renunciar a la picabaralla eixorca i al personalisme ridícul. 
Ais bizantinismes caducs. Encara que no fos mes que per donar exemple de seny 
a les generacions joves que per llei biológica s'incorporen i demanen l'experiéncia 
que només es guanya amb els anys, a condició que l'esclerosi mental no hagi fet 
estralls en el patriotisme camús. 

La Catalunya real, l'eterna, és allí. No la portem a coll i be com un cargol la 
conquilla. No la podem arrebassar i ancorar-la com una Hespérida al recer d'un 
born paradisíac, a prop de les Antilles, per exemple. Amb totes les dificultats i fata-
litats, és allí, com un gran Empordá, sota la part del Pirineu i arran del mar. Al mig 
de les terres de parla catalana. 

de permetre que la Unió Soviética vin-
gui fent figura d'antifranquisme. Avui tota 
la premsa i radio europea segueixen la con
signa d'ajudar Franco. Les úniques emis-
sions radiofóniques que es poden escoltar 
a Espanya fent propaganda contra el régim 
franquista son les ele Moscuá, potser relian-
cades per Praga, caserna general de la pro
paganda soviética en llengua castellana. 
Abans, la B.B.C. i algunes estacions fran
ceses mantenien els principis democrátics 
de cara a Espanya. Avui han callat. I Radio 
Pirenaica s'escolta com Túnica font d'in-
formacions i comentaris contraris al fran
quisme. 

La conclusió és bastant clara per ais po
bles espanyols, mes aviat simplistes: els 

amics deis nostres enemics son els nostres 
enemics. 

I com que el régim és enemic de la in
mensa majoria deis espanyols, i no cal dir 
deis catalans, els amics del régim, els que 
apuntalen el régim, son mirats com ene
mics. És un fet. De res no serviría igno-
rar-Io. Franco crea i fomenta el comunisme 
a Espanya, i potser en molts altres pobles 
del món que encara senten l'ancestral in
fluencia de «la madre patria». En comprar 
Franco, l'oncle Sam compra l'enemistat deis 
pobles hispánics. No se n'adona, que fa 
un mal negoci, a la llarga. Les nacions aba
des, amants de la llibertat per a casa seva, 
en caure en el parany de les conveniéncies 
de moment asseguren el pa per a avui i la 
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gana per a demá. En aliar-se amb Franco 
ho fan amb el seu enemic natural. S'alienen 
els pobles de les Espanyes i els homes que 
posen per damunt de tots els valors el de 
la persona i dignitat humanes. Precisament 
els qui per naturalesa foren els seus amics, 
i haurien d'haver continuat essent-ho si 
la diplomacia curta de vista no els hagués 
rebutjat i decebut. H o van pagar car en 
la passada gran guerra. Sembla que la llicó 
no els ha servit de res. 

Els liberáis tenim un paper poc galdós. 
L'erasmista fa de Casandra: preveure els 
danys que no pot remeiar. Veient que 
el régim franquista anuida grácies a I'anti-
comunisme de pacotilla les possibilitats de 
cercar solució al garbuix de problemes que 
fan de les Espanyes un tobogán de deca
dencia. Es senzill de copsar que si els ma-
lastrucs que pateixen el franquisme no te
ñen altres raons que les del franquisme 

* El diputat nordamericá Charles O. Poter, 
que tant brillatment defensa Jesús de Galín-
dez a la premsa, a la radio i al Congrés deis 
Estats Units, féu una rápida visita al País 
Base, interrompent els seus treballs del Con
grés interparlamentari per a un Govern mun
dial que ha estat celebrat a París i a Royan. 
Fou rebut a Baiona peí president Aguírre, 
que era acompanyat pels antics membres de 
la delegació basca a Nova York, i el delegat 
del Govern d'Euzkadi a Baiona. A l'ápat que 
se li oferí al tipie restaurant Etxola, d'As-
cain, el president d'Euzkadi, després d'agrair 
la intervenció del diputat en el cas Galíndez, 
demaná, com expressió unánime deis reunits, 
que acabi tot ajut polític i militar a les dic-
tadures perqué tais régims, en negar la dig
nitat humana, afavoreixen el crim. Senyalá 
l'especial responsabilitat deis Estats Units 
perqué essent el país democrátic mes fort, el 
seu ajut a les dictadures causa un major 
dany i una mayor repulsa popular. El dipu
tat Porter afirma que tenia fundades espe
rances que el govern nordamericá té el pro-
pósit d'acabar el seu ajut a les dictadures 
rectificant la política seguida fins ara. Ha 
comencat la rectificació a l'América llatina 
i seguirá amb Espanya. «El poblé americá 
— digué— en la seva majoria avorreix les 
dictadures i cree difícil sostenir per mes 
temps, contra la seva voluntat, una situació 
que no li plau.» Es referí, també, a unes de-
claracions que havia fet al New York Times 
en les quals, explicant el motiu de la visita 
que realitzava, defensava el dret a la llibertat 
deis bases, deis catalans i deis espanyols. 
* La mecanógrafa d'Olot que ha travessat 
el Canal de la Mánega, fa solament tres anys 
que aprengué en sec les primeres llicons de 

per a refusar el comunisme, els será natural 
creure que alió que combat el seu enemic 
mes directe i proper, alguna cosa ha de 
teñir de bo. 

Es difícil que els sotmesos a l'opressió 
franquista puguin lluitar en dos fronts i 
comprenguin que tan bo és l'un com l'altre. 
Que ambdós régims son iguals de menti-
ders i que per tant els pobles de les Espa
nyes han de trobar en si mateixos la forca 
de regeneració, car seria massa ingenu creu
re que la salvado ha de venir d'altres punts 
i d'altres pobles, que prou feina teñen. 

Un amic de l'interior m'escrivia: «Tot 
el que dieu del comunisme soviétic és per
fectamente aplicable al franquisme: els re-
sultats práctics per al poblé, son idéntics.» 

Exacte. Pero com que el franquisme no-
més tolera parlar contra el comunisme.. . 

M A N U E L GALES 

natació i s'ha classificat en segon lloc entre 
els sis nedadors que, de trenta participants, 
aconseguiren arribar a la costa anglesa. 
* «Fuerzas Eléctricas de Cataluña» va a in
vertir 858 milions de pessetes en dos projec-
tes: 586 en cinc pantans sobre altres tants 
rius ¡ 272 en maquinaria estrangera per a 
instal-lar una central térmica a Barcelona. 
* Han arribat a Palma de Mallorca els pri-
mers turistes de Lapónia. Es tracta d'un ma-
trimoni procedent de Kiruna (Lapónia sue
ca) on acostumen estar a 45 graus sota zero. 
Han hagut de recorrer mil quilómetres en 
trineu motoritzat i després en ferrocarril per 
a anar del seu poblé a Luloa, al golf de 
Botnia, ais quals cal afegir 1.500 quilóme
tres fins Estocolm i després gairebé 3.000 en 
avió fins Palma de Mallorca. 
* El Believe it or not, publicació de Nova 
York que es dedica a col-leccionar casos es-
tranys, s'ha adrecat a Palma de Mallorca de-
manant detalls d'un captaire anomenat Ma
nuel Santos Bonet, que va menjar-se vuit 
fulls d'un periódic local perqué deia: «Sem-
pre m'han dit que em cal digerir les noticies 
si vull arribar a ser un home important». 
* A Espanya han concertat una importado 
d'oli d'oliva de Tunis, 15.000 tones per un 
valor de 3.000 milions de franes francesos, 
pero com que Tunis no disposa d'atruells se 
li han trames 30.000 bidons buits de 200 
litres de capacitat cada un. 
* Al Congrés Internacional de Psiquiatría 
que es celebra a Barcelona, el doctor ale-
many Jores afirma l'origen psíquic de certes 
malalties específicament humanes, com l'obe-
sitat, les alérgies, la hipertensió, l'úlcera d'es-
tómac, el constipat crónic, el reuma, etc., la 
qual cosa explica que moltes ulceres d'estó-
mac deixessin de sentir-se durant la guerra. 
* A Barcelona hi ha registrades mes de 2.200 
fabriques téxtils que empleen 177.580 perso
nes i entre ells uns 6.000 técnics especialitzats. 
Hi ha 1.087 fabriques que usen coto com 
materia prima, 602 la llana, 276 la seda i 
fibres de cel-lulosa, 13 el jute i 3 el cánem. 
* Basant-se en un esborrany manuscrit del 
difunt Joan Estelrich, a Palma es fan ges-
tions peí compliment del que sembla haver 
estat la seva darrera voluntat cedint a l'es-
mentada ciutat la seva biblioteca integrada 
per 16.000 títols referents sobretot a huma-
nitats i filosofía. 
* En un Congrés medie de Barcelona s'ha 
afirmat que de les 350 malalties que enume
ren els manuals de Medicina, solament es 
coneix la causa d'una setantena. 
* Els japonesos ofereixen, posat a Barcelona, 
el seu camió «Hiño» de set tones, Diesel 
125CV, en 434.000 pessetes. 
* El «cinerama» que es construeix a Barce
lona costará mes de nou milions de pessetes. 
* Es diu que El último cuplé — el tango del 

qual féu forrolla al barri xinés de Barcelona 
fa mes d'un quart de segle— porta produi-
des cent milions de pessetes. 
* Al darrer decenni ha augmentat a Barce
lona la consumació d'aigua fins arribar al 
doble del 1948, Al mes de juliol hi hagué 
dia que es consumiren 420.000 metres cúbics. 
* En el curs de la temporada turística l'aeró-
drom de Barcelona (Prat) ha registrat una 
mitjana diaria de vuitanta avions, entre arri-
bades i sortides corresponents a L'nies regu-
lars, tsense comptar els avions uSats espe-
cialment per agencies de viatges'. Mensual-
ment es totalitzen 1,760 volades amb uns 
77.000 passatgers. ••* ' 
* Al barri gótic de Barcelona s'han desco-
bert cinquanta metres de la primitiva mu
ralla romana, anterior en quatre segles al 
que era conegut fins ara. Data de l'época 
d'August i es troba a sota de la Casa del 
Ardiaca. 
* L'arquitecte senyór Arrese, antic secretari 
general de la Falange i actual ministre de 
¡'Habitado, ha sostingut un diáleg amb un 
periodista asturiá en el curs del qual el minis
tre ha manifestat que manquen al país 
1.200.000 habitacions. Precisament un de 
tants tópics de la propaganda del general 
Franco — que ha estat tan ben cuidada i que 
tan bons resultats li dona — fou el problema 
de l'habitació. El 31 de desembre del 1938 
deia en unes declaracions a Manuel Aznar: 
«Es una verdadera vergüenza que millares de 
familias españolas habiten en sitios sin con
diciones, ni siquiera elementales, de salubri
dad». I seguia per l'estil. Després de prome-
tre que acabaría amb el problema, ais vint 
anys de régim, segons el ministre de l'Habi-
tació manquen 1,200.000 habitacions, i les 
principáis ciutats están rodejades de coves 
i barraques. Fet i fet, si ais dinou de les 
seves declaracions el general Franco crea el 
ministeri de l'Habitació no fou amb la in-
tenció de resoldre el problema de l'habita
ció sino per oferir una compensació a un 
«camisa vieja» com Arrese, com desgreuge 
per haver-lo destitu'it del carree de secretari 
general de la Falange. 
* Íberos, vascos y celtas és el títol d'un ar-
ticle publicat al suplement Iiterari de Solida
ridad Obrera de París, peí doctor Pere 
Bosch Gimpera. 
* Un clergue aviador. Es tracta d'Artur Bo
rona:, alumne de l'escola de l'Aero Club de 
Reus, que ha obtingut el títol de pilot des
prés de l'examen sofert a la base aéria de 
í'esmentada ciutat. 
* El Monestir de Montserrat fou visitat du
rant el mes de juliol per turistes de vint na-
cionalitats, segons la classificació següent: 
6.502 francesos, 2.039 belgues, 6.231 alema-
nys, 4.118 anglesos, 1.893 nordamericans, 
1.288 italians, 1.140 holandesos, 837 suissos, 
483 danesos, 399 austríacs, etc. 
* Segons cálculs oficiáis, Tactual consum 
eléctric de Catalunya equival al de tota Es
panya el 1936. La temenea a les restriccions 
no ha desaparegut del tot i per a tranquili
zar els usuaris, la premsa de Barcelona es 
fa ressó deis projectes que hi ha en cartera 
per augmentar el nombre de kilowats. A part 
de les centráis térmíques posades en servei 
per I .NI . a la conca del Ribagorca, «La Hi
droeléctrica de Cataluña» ha posat en marxa 
un deis projectats grups a Esterri Unarre 
amb una potencia de 10.000 kilowats. Per 
la seva part, «Fuerzas Eléctricas de Cata
luña» (March), tracta ara d'ampliar les ins-
tal-lacions a la térmica de Badalona, i a la 
capital, a la central del carrer de Mata, cons
truirá una altra central térmica amb dos 
grups, cada un deis quals, amb una poten
cia instal-lada de 60.000 kilowats, assegurará, 
segons s'anuncia, una producció anual de 
300 milions de kilowats. 
* A semblanza del recent conveni hispano-
xilé, es parla de gestionar una doble nacio-
nalitat hispano-cubana que afectaría uns 
300.000 espanyols (amb les seves famílies, 
un milió de persones) la majoria deis quals 
han adoptat la nacionalitat cubana per rao 
deis seus interessos, que en tota Tilla sumen 
2.000 milions de dólars. 
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L'entronització de Franco 
A L'ENTRONITZACIÓ de F r a n c o — ja 

que així pot anomenar-se — col-la-
borá, com ja es sabut, la «providencia» 
(sota la forma, en bona part, del general 
Kindelan) i la prudencia del propi entro-
nitzat. Napoleó, dit sia de passada, quan 
qualificava un general de «prudent», no 
era pas en sentit d'elogi. En el cas que ens 
ocupa, pero, la prudencia va fer servei, si 
bé no tant com el general Kindelan, sobre-
tot si donem per certa la versió que, sota el 
títol de Comment le general Franco prit le 
pouvoir, es pot llegir, sota la signatura de 
Jean Créac'h, a La Revue des Deux Alóneles 
del primer de febrer d'aquest any. Cal teñir 
en compte que es tracta d'una publicado 
de dreta i que la seva tendencia ha estat 
sempre favorable al régim franquista. 

Segons Jean Créac'h, Franco no solament 
no s'adherí de bon principi al complot 
contra la República, sino que el 23 de juny 
del 1956 encara va escriure a Casares Qui-
roga, ministre de la Guerra, comunicant-li 
que s'havien format «juntes militars», sem-
blants a les del 1917, i que temia desordres. 
El ministre no en va fer cas. 

La conspiració militar, própiament dita, 
s'iniciá, segons l'autor de l'article, l'any 
1934 amb motiu deis fets d'octubre. Abans, 
pero — durant el mes de marc del mateix 
any —• els carlins van rebre les primeres 
armes enviades per Mussolini: 20.000 fu-
sells, 20.000 granades de má i 200 me-
tralladores. «Peu de chose», diu Créac'h. 
Que santa Llúcia li conservi la vista! 

A primers de juliol del 1936, el general 
Mola (compromés de feia tres mesos) i 
Kindelan van enviar un tal Sangroniz, 
«diplómate», a parlar amb Franco —• ales-
hores cap militar de les Canáries — per 
tal d'obtenir la seva adhesió al moviment. 
Calia que envíes al general Mola un tele
grama redactat així: «Viva la República». 
El telegrama fou trames, finalment, el dia 
15 de juliol. I, a la vegada, ordenava al 
general Yagüe de sublevar el Marroc. 

El dia 17, Franco encara assistí, amb 
carácter oficial, és a dir, en tant que gene
ral de la República, a l'enterrament del ge
neral Balmes, el qual va teñir lloc a Las 
Palmas. Aquí va saber que el Marroc era 
sublevat i aleshores declara l'estat de setge 
a les illes. L'endemá, utilitzant un passa-
port diplomátic falsificat que li havia pro-
porcionat Sangroniz, Franco va traslladar-se 
a Casablanca des d'on, per teléfon, s'in-
formá a Tetuan. Era el dia 19 i feia mes 
de 24 hores que l'esperaven. Els sublevats 
tenien presoner un cosí germá de Franco, 
el comandant Lapuente Bahamonde. Hom 
el condemná a mort i fou executat. 

A la península, el comandament de la 
sublevació pertanyia a tres generáis: Mola 
al nord, Franco al centre i Queipo de Llano 
al. sud. 

Sembla que fou Kindelan el primer a 
comprendre que calia unificar el coman
dament i es lliurá de seguida a la propia 
tasca. Preparava, com diü Créac'h, «son 18 
Brumaire». Car creia que Franco restaura
ría la monarquía. Amb aquesta idea con
voca els g e n e r á i s Cabanelles (cap de 
l'anomenada «Junta de Burgos», la qual 
funcionava des del dia 23 de jul iol) , Quei
po de Llano, Orgaz, Gil Yuste, Franco, 
Mola, Saliquet i Dávila a una reunió pre
parada peí dia 12 de setembre a l'aeroport 
de San Fernando, a prop de Salamanca. Va 
teñir lloc sota el següent ordre del dia: 
«Examen de la si tuado del comanda

ment». Com que hi havia discrepáncies, 
Kindelan demaná per votar primer que els 
altres: Franco! Fou un cop d'audácia i tots 
el van seguir, llevat de Cabanelles. Era un 
vot negatiu de molta importancia posat 
que la «Junta de Burgos» havia d'aprovar 
la designado. 

Van passar uns dies i Cabanelles no dis-
posava res. Davant d'aquesta passivitat, 
Kindelan, acompanyat de Millán Astray, 
Yagüe i Nicolás Franco —• el germá del 
general — anaren a Cáceres on aquest dar-
rer tenia el seu quarter-general i van de-
manar-li de fer complir l'acord de Sala
manca i d'imposar-se, si calia, a la Junta. 
« —• Si no ho fas tu — va dir en Yagüe — 
en nomenarem un altre!» Aixó passava el 
26 de setembre. El diumenge següent va 
correr la veu que la columna de Yagüe 
havia pres Toledo. A Cáceres, la gent es 
congrega davant l 'Ajuntament: «Yagüe! 
Yagüe!» Era previst. L'aclamat sortí al bal
eó al costat de Franco i aprofitá l'avinen-
tesa: «Avui — d i g u é — h e m tingut una 
victoria, pero demá guanyarem la guerra 
grácies al general Franco». Mentrestant, a 
l'interior de l'edifici, Kindelan redactava 
el decret que consagrava Franco cap únic 
de l'exércit. 

Prieto i les seves perplexitats 
Un deis darrers números á'El Socialista, de 

Tolosa de Llenguadoc, publica un missatge 
que Indalecio Prieto, que es troba a San Juan 
de Luz, trámete al congrés departamental de 
la S.F.I.O. celebrat a Pau. Deia: 

«.Veinte años de amarga meditación en 
el exilio han profundizado mis sospechas de 
que, por falta de tacto, al Partido Socialista 
Obrero Español le incumbe graves respon
sabilidades en el hundimiento de las institu
ciones republicanas de nuestra patria, pues 
no supo medir a tiempo la fuerza del adver
sario, alimentó ilusiones excesivas que la rea
lidad estaba negando, se aisló imprudente
mente de otras fuerzas democráticas, cuyo 
concurso creia innecesario y, sobre todo, acre
ció con sus hondas y mal disimulades disen
siones el incentivo mayor para que el ene
migo se lanzara al asalto y, mediante auxilios 
que la reacción mundial está siempre dis
puesta a conceder sin regateos allí donde 
sean necesarios, coronase el asalto con nues
tra derrota, que nos ha costado centenares de 
miles de muertos, de presos y de expatriados. 

»Por eso, ante todo, es necesaria la uni
dad. Hay que mantenerla a cualquier precio, 
aunque se cimente en el error. El error puede 
corregirse; la destrucción nunca se corregirá.» 

El congrés parlamentan per a 
un govern mundial 

Ha tingut lloc a Parts, sota la presidencia 
de M. Coty, la VII Conferencia de l'Associa-
ció Universal de Parlamentaris que afavoreix 
la creació d'un govern mundial sota els aus
picis de las Nacions Unides, secundat per 
un Parlament i per un tribunal internacio
nal d'emparament deis drets de la persona 
humana. Els treballs de la Conferencia foren 
prosseguits a Royan sota la presidencia efec
tiva de Sir Clement Davies. El ministre d'Es-
tat de la República Espanyola, Fernando Va-
lera, que en la seva qualitat de diputat a 
Corts fou invitat a assistir, presenta una co
municado proposant un pía d'organització 
i acció del govern mundial, a l'objecte de 
consolidar la pau, ajudar els paisos econó-
micament i culturalment retardáis, i facilitar 
el desarmament. ha comunicado registra l'es
tat de recel, desconfianca i rivalitat deis dos 
blocs, desconfianca que en ambdues parís 

El dia 28 de setembre es celebra a Sa
lamanca una segona reunió de generáis per 
tal d'aprovar el decret de Kindelan, el qual 
comportava un article-clau, ja que desig-
nava Franco no solament general íssim, sino 
cap del govern mentre dures la guerra. 
Mola arrufa el ñas. Orgaz, les celles. N o 
obstant, el decret fou aprovat i publicat el 
30 de setembre. . . Amb una «petita» rec
tificado, pero; una esmena de darrera hora 
que deixaria petit — petit i blau — el ma
teix Kindelan. Un cop de llapis (de San
groniz?, de Nicolás?) havia fet desaparéi-
xer el mot «govern» i, en el seu lloc, apa-
reixia el terme «Estat». Com aquell qui diu 
res. En llegir-ho, Kindelan es creia veure 
visions car ell, segons Créac'h, no volia 
anar tan lluny. Es pot suposar que el van 
«kindelanitzar». Peí que toca a la restau
rado de la monarquía, el decret no en feia 
esment. Al contrari, donava carta blanca 
al general Franco, l'Estat s'hí encarnava, el 
convertía en dictador absolut i, en defini
tiva, l'entronitzava. D'ací que no li devia 
costar gaire d'imaginar que tot havia estat 
per obra i gracia de la providencia, ádhuc 
la mort de Sanjurjo, de Mola, de José An
tonio. . . Tots els que li podien fer nosa, 
havien caigut fulminats. I ell es podía pro
clamar «Caudillo por la gracia de Dios». . . 
Pero, aixó, Créac'h no ho diu. 

Per la transcripció A. B. 

está justificada pels actes agressius de la 
part contraria. Solament d'una manera gra
dual i escalonada podrá restablir-se la con-
fianca habitual, mitjancant una experiencia 
continuada de mutus actes pacifics. A tal 
efecte, el senyor Valera proposa: 

1. Que siguí creat, sota els auspicis de 
las Nacions Unides, un primer assaig de 
Govern Mundial amb funcions concretes i 
¡¡mitades, 

2. Que tots els Estáis renunci'in progres-
sivament, a favor d'aquest govern, el 5% 
anual deis seus actuáis pressupostos de guer
ra, que pugen a mes de 100.000 milions de 
dolars. En deu anys, aqueixa cessió repre
sentaría una suma de 275.000 milions de 
dolars. La cessió del pressupost de guerra és 
el millar control del desarmament. 

3. Que les quantitats cedides siguin con
sagradas a l'execució de un pía decennal des
tina! a aixecar el nivell econbmic i cultural 
deis pables retardáis, sota els auspicis d'un 
Govern Mundial. 
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T A MUTILACIÓ de Catalunya 
— consumada en la pau 

deis Pirineus ( 1 6 5 9 ) — , en 
separar-ne el Rosselló, el Con
flent i part de la Cerdanya, 
es féu sense el consentiment 
de Catalunya, d'una manera arbitraria, per 
tractes entre els representants deis rei de 
Franca i d'Espanya, sense l'aprovació i la 
signatura de les Corts Catalanes. 

En la guerra de Trenta Anys, les cases 
de Franca i d'Austria —aques ta ocupant 
el tron d'Espanya — eren els capdavanters 
deis dos bándols. Els soldats castellana i 
alemanys que omplien Catalunya — i h¡ 
feien líarga estada — en el seu pas cap a 
la frontera, causaven grans danys al país, 
pels seus abusos i atropells, i arriba un 
moment en qué els catalans, esgotada llur 
paciencia, van decidir resistir-se ais abusos. 
S'hi sentiren impulsáis, sobretot, perqué les 
autoritats de Felip IV redu'íen llur lliber-
tat i ferien llur dignitat. De la resistencia 
es passá a la revolta, i el 7 de juny del 
1640 es produí l'alcament conegut com el 
Corpus de Sang. Es tractá d'arranjar diplo-
máticament les relacions amb Espanya, pero 
vista l'actitud de Felip IV, que es dispo-
sava a enviar un exércit espanyol contra 
Catalunya, la Generalitat va entrar en trac-
tes amb Franca — després de la creació de 
la República Catalana — , per tal d'acon-
seguir l'ajut deis francesos, i va proclamar 
comte de Barcelona el rei de Franca Lluís 
XII I i, mort aquest, el seu fill Lluís XIV. 
La lluita, amb l'ajut deis francesos, va durar 
dotze anys. Separat del poder el comte 
d'Olivares, Felip IV es va manifestar dis-
posat a respectar les llibertats de Catalunya. 
Aleshores la resistencia catalana va minvar 
i es va pactar la capitulado de Barcelona 
—i assetjada per Joan d'Austria—•, capitu
l ado en la qual es convenia que res no 
seria canviat en els privilegis i constitu-
cions de Catalunya. 

Seguí la guerra entre Franca i Espanya, 
i Catalunya seguí sofrint-ne grans danys. 
A primers de febrer del 1656, l'arxiduc 
Leopold d'Austria, governador deis Paísos 
Baixos espanyols — i germá de F empera
d o r — va decidir recomanar a Felip IV i 
al seu primer ministre donar per acabada 
la guerra, ja que no era bona política Ilui-
tar contra tres estats: Franca, Anglaterra i 
Portugal, quan la monarquía espanyol a, de-
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gut al seu esgotament, amb prou feines 
podía lluitar contra un. L'arxiduc confia 
el missatge a Gaspar Bonifaz, que en tra-
vessar Franca es va aturar a París i va parlar 
amb Mazarí i Lluís XIV del motiu del seu 
viatge. Lluís XIV 1¡ encarregá que comu
niques al seu cosí Felip IV els seus desigs 
de concloure la pau. 

Durant els mesos d'abril i maig del 1656 
es maduraren i prepararen els projectes de 
pau. El primer de juny, el rei de Franca 
signava les instruccions per a iniciar les ne-
gociacions. Entrevistats a Madrid Hugues 

de Lionne, secretari de Ma
zarí, i Luís de Haro, primer 
ministre espanyol, el francés 
posa com condicions per a la 
pau, entre altres, la cessió a 
Franca del Rosselló, el Con

flent, la Cerdanya, Roses i Cadaquers. Des
prés de molts de regateigs es van suspen-
dre les negociacions i De Lionne va tornar 
a Franca. 

Es reprengueren les discussions i final-
ment, el 7 de novembre del 1659, fou sig
nada la pau deis Pirineus, per la qual es 
dividía Catalunya entre la monarquia es-
panyola i la francesa. El 31 de maig del 
1660, Mazarí i Haro, reunits al Bidasoa, 
van signar una declaració sobre l'artícle 42 
del tractat de pau, en la qual s'estipulá 
que els comtats del Rosselló i del Conflent 

C A T A L U N Y A , PAÍS E N D A R R E R I T 

V. El proletariat, creador del capitalisme 

NO ENS fem il-lusions. El capitalisme cátala no prendrá espontániament, peí sen propi 
compte, ¡'orientado que anomenem, potser amb massa optimisme. experimental. Cal 

obligar-lo, impulsar-lo i, a la vegada, limitar-lo. 
El capitalisme, per definido, és explotador. En la nostra época presenta un perill suple-

mentari: el de la tecnocracia, de la tendencia deis técnics a governar i dominar, a prescindir 
de l'borne per teñir només en compte ¡'eficiencia. 

En els nostres dies, la gestió té mes importancia que la propietat. Sobretot, en un capi
talisme a base de societats unánimes i de grans empreses entreÚafades. I els encarregats de 
la gestió — els técnics cientifics, industriáis, de negocis — , es consideren, en certa manera, 
com la mare deis ous. 

Aquest perill, que l'endarreriment de la industria catalana ens ha estalviat, no estará, 
absent si el capitalisme cátala es desenrotlla. Pero podra evitar-se o, almenys, sera possible 
combatre'í per endavant. 

Fins ara, els capitalismes clássics aparegueren abans que el proletariat, condicionaren. 
en certa manera, la forma de vida de l'obrer i aquest, per modificar-la, bagué de lliurar 
batalles heroiques, que encara duren. El capitalisme experimental cátala apareixerá en una 
societat en la qual el proletariat i la seva tradició de combat están arrelats, formen part de 
la vida quotidiana i deis habits mentáis corrents. 

Toca a la classe obrera catalana, dones, per interés propi i en interés del país, vacunar, 
per dir-ho així, Catalunya — / de retop la península sencera — contra aquest perill. 

El cátala és un borne de pensades — encara que no sempre encertades — . El nostre 
moviment obrer té un ram d'utopisme i una empenta transformadora que manca en el de 
molts altres pa'isos. Els nostres obrers mai no s'han tanca! en els seus interessos de classe o 
de grup, sempre s'han interessat per les coses del comú deis moríais, i sempre han tingut 
un mot a dir —ben sovint el millor — , sobre les coses mes diverses. 

Tot aixó fa del nostre moviment obrer l'instrument adequat per a menar aquesta trans
formado indispensable del capitalisme cátala. Pot semblar paradoxal que hagin de ser els 
treballadors els que s'encarreguin de fomentar el capitalisme de llur país. Pero ja que la 
burgesia no sabe fer-ho (sota la monarquia, abans; sota el franquísme, després) ni poguéi 
fer-bo la classe mitja a soles (durant la república), ara toca el torn al proletariat. És ciar 
que aquest, el que desitjaria no és fomentar el capitalisme, sino eliminar-lo i substituir-lo. 
Pero ja que la conjuntura actual no ho permet, i com que l'única classe que a aqüestes altu-
res ha demostrat identificar-se plenament amb ¡'interés general del país és la classe obrera, 
a la classe obrera períoca, per paradoxal que siguí, transformar el capitalisme. 

I, en fer-ho, podrá protegir-se (i protegir el país i la península) no solament contra el 
perill de la tecnocracia, sino també contra una serie de vicis del capitalisme tradicional (a 
mes del vid fonamental de ser capitalisme, que és inguarible). Podrá, sobretot, preveure els 
problemes humans que planteja l'automatització i cercar-los una sol lució propia, original, 
aprofitant les experiéncies d'altres pa'isos. 

Per exemple, els obrers catalans teñen viu encara el sentiment artesanal del plaer en el 
treball. Podran cercar la manera de conservar-lo en la mes racionalitzada i automatizada in
dustria, ja siguí mitjancant l'establiment d'una mena de democracia de grup en el treball, 
ja per algún altre procediment que sorgeixi sobre la marxa. 

D'allra banda, el nostre obrer ha passat per ¡'experiencia de la nadonalització i la so-
cialilzació de les industries. Sap el que aqüestes mesures poden donar de si. Haurá de saber 
aprofitar aquesta experiencia per donar al non capitalisme una forma tal que permeli, en 
el futur, noves formes de propietat que de veres siguin propietat del país sencer, quan arribi 
la conjuntura per aplicar-les. 

Dir que tot aixó és qüestió d'educació, que caldria formar, des de Pescóla, tant els 
obrers com els técnics i els futurs capitalistes, és dir una veritat com un cove, pero tan poc 
útil com un cove foradat. Perqué l'ocasió d'aqltesta transformado es presentará d'aquí 
poc —poc, almenys, en termes histories — , / no hi ha temps de tornar a Pescóla: i no h'r 
ha escoles, a mes, capaces d'ensenyar d'aquesta manera. 

Tot aixó, en realitat, mes que qüestió d'educació (i aquesta educado l'obrer cátala ja
la té, grades a un segle de sindicalisme agressiu, actiu, felkment somnia-truites), és qüestió 
d'estat d'ánim coklectiu. No de lécniques de propaganda, sino de convicció, d'entusiasme, de 
confianca en la propia capacitat. Crear a Catalunya la convicció que les coses del futur han 
de ser així no és impossible. Vol dir — el fer-bo — , que els obrers estaran disposats a im
posar aquest capitalisme, que la classe mitja estará disposada a portar-lo, que la propia 
burgesia es resignará a progressar i a fer coses amb cara i ulls. 

Si la historia té algún sent'tt, en aquest cas ens garanteix que el moviment obrer cátala 
sabrá veure la seva missió i complir-la. 

Com? 
VÍCTOR ALBA 
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LA POLITITZACIO DELS OBRERS 

TOT UN conjunt de senyals sembla posar de manifest que la politització deis treballa-
dors guanya terreny a Catalunya. Ho diuen destacáis responsables de l'exili. Ho 

afirma bona parí de la premsa sindical. Ho asseguren no poques veus de ¡'interior. 
Que tal sigui l'orientado del pen.utment obrer és un jet que és bo de subratllar. 
La desvinculado deis obrers de l'acció política, ha afeblit pertot la democracia. 

L'haver-se decantat peí predomini econdmic ha creat la indiferencia davant la llibertat. 
I amb la minva de la llibertat han proliferat les dictadures. Tots hem vist com els régims 
dictatorials del nostre temps s'han implanta! amb la complaenca de les masses. 

Bo és que els treballadors s'adonin que allunyar-se deis principis liberáis és afavorir 
les dretes. L'animosital amb qué els treballadors han combatut les idees liberáis ha im-
pedit que les democrácies realitzessin les millores socials, les quals, per natura/esa, els 
corresponien. Democracia és fer prevaler els drets de la majoria i no hi ha tal majoria 
quan les esquerres es (roben separades deis obrers. 

Cal que els treballadors comprenguin que no hi ha problema social, ni econdmic, 
deslligat del problema politic, i per ais catalans cal afegir-hi l'elnológic, car tot plegat 
forma un sol contingut. De la mateixa manera que no hi ha reivindicacions isolades, ni 
classe separada, car tot esta relaciona! i entreteixit. El sindical ordena i canaliíza, pero 
no exclou. S'ocupa de la professió, pero no ha d'ofegar el ciutada ni l'home. Aquest, 
abans que ésser l'afiliat d'una corporació, és membre d'una col-lectivila!. 1 tots els sindi
cáis plegáis i fins el problema obrer mateix, preñen un sentit no en tant que factors inde-
pendents sino com a elemenls integrants de ¡'estructura de la societat. 

Car és la societat, l'home, i per extensió el ciutada com a base el que cal que pre
val gui peí damunt de l'ofici o de l'ocupado. Sigui quina sigui la professió de l'home, i 
abans i mes enllá de les seves aspiracions sindicáis — ¡'ampiada i el nombre de les quals 
no hem de regatejar — exisleixen els drets individuáis que son els d'intervenir en els 
assumptes públics i que cal que siguin preserváis, a menys de exposar-se a ésser envilit, 
mitjancant el sufragi universal. 

L'apoliticisme obrer ha condu'it ben sovint el trebaüador lluny deis problemes vius 
de la col-lectivitat. Catalunya ha patit particularment d'aquesta anómala situado, hidife-
rent si no hostil a les reivindicacions del nacionalisme cátala, ¡'obrer ha confós en molts 
casos el catalanisme amb ¡'actitud de certs patrons. No ha vist, de mes a mes, que aquesta 
actitud no hauria estat possible com no ho haurien estat tants motius de conflictes violents, 
sense els métodes que aplícava l'Estat. Els govems de Madrid han aprofitat mes d'un 
cop aquests conflictes amb l'anim de mantenir la confusió. No hi ha un sol obrer cátala, 
avui, que per poc que s'aturi a pensar-ho, no vegi ciar aquest tripijoc. Aixó remou, d'una 
banda, el problema de la direcció catalana deis sindicáis; i d'una altra, el de la incor
porado deis treballadors al corrent de reivindicado nacional. Només uns métodes catalans 
inspiráis en la realitat obrera del país poden llevar a aquesta el carácter d'agitació social 
que sempre ha presenta! transformant-la en un problema normal del treball com s'escau 
a tot el món civilitzat. 

I tot aixó s'obté amb l'acció política. Una de les revisions que caldra que l'obrerisme 
efectui a Catalunya, és el d'apreuar en la mesura que el sindicalisme ha desviat el sentí-
ment liberal deis treballadors. El liberalisme és una arrel puixant de la nissaga catalana, 
és una de les seves fortes tradicions. Per aixó l'esquerrisme és un ampie sentiment del 
nostre poblé i ho prova quan no el frenen els mots d'ordre donats per les corporacions. 
Car al fons, esquerrisme i liberalisme, per a ell, és el mateix. 

I no es digui que el liberalisme és dessuet. Fins admés un régim socialista, només 
els principis liberáis preservarien els drets de la persona. Bs dir que no hi ha contradicció 
entre l'home social i el liberal. Pertot on la dignitat de la persona humana conserva encara 
un sentit, on la dictadura, sigui quina sigui, és considerada un mal, socialisme i liberalisme 
col-laboren. D'ací que en l'aspecte social, el liberalisme, avui, sigui reformista. 

Es, dones, un gran triomf per al sindicalisme cátala que els obrers es polititzin. Els 
assumptes de la professió, tota la qiiestió social és, abans de tot, un problema politic. I 
no cal esperar veritable solució sindical mentre el problema politic no estigui resolt. 

París, setembre del 1958 
RAMÓN XURIGUERA 

passaven del tot a Franca i el de Cerdanya 
romandria en poder d'Espanya, a excepció 
de trenta-tres poblacions de la valí de Que
ro!, al Capcir. Els dos plenipotenciaris van 
encarregar ais seus adjunts, Miquel Salva i 
Jacint Serroni, la tasca d'escollir aqüestes 
poblacions. Miquel Salva i Jacint Serroni 
es van reunir a Llívia a darrers de juliol 
del 1660. Després de moltes dificultáis, 
motivades per la possessió de Llívia, i 
d'una gestió prop de Mazarí a carree de 
l'ambaixador espanyol a París, comee de 
Fuensaldaña, va signar-se el 12 de novem-
bre del 1660 el tractat que va delimitar la 
frontera «franco-espanyola» a la Cerdanya, 
amb l'illot «espanyol» de Llívia. La mu
tilado de Catalunya peí tractat deis Piri-
neus fou, en definitiva, el preu pagat per 
la revolta iniciada el 1640. 

La cessió del Rosselló i del Conflent 
— i part de la Cerdanya — fou il-legal, 
perqué no la van aprovar ni signar les Corts 
Catalanes, segons disposaven les constitu-
cions del país. Pero l'absolutisme monár-
quic no s'aturava amb aquests minúcies le
gáis. La renuncia de Felip IV ais esmentats 
territoris es féu, segons l'article 43 del 
tractat de pau, a despit de qualssevol liéis, 
costuras, estatuts i constitucions que dispo-
sessin el contrari, especialment «aquélla que 
se quissiese o pudiesse pretender en ade
lante que la separación indicada fuese con
tra las Constituciones del Principado de 
Catalunya y que por eso dicha separación 
no ha podido ser resuelta ni acordada sin 
el consentimiento expreso de todos los pue
blos congregados en Estados Generales». 

Franco contra Catalunya 
A España Libre de Tolosa de Llengua-

doc, Serafí Roig, comentant els abusos del 
centralisme, escriu: 

«Pero donde debe comprenderse mejor 
la razón del desarrollo del sentimiento anti
centralista es en el terreno de catalanes con
cinco millones y medio de catalanes con
tribuyen en más del 40 por 100 a las car
gas generales del Estado español. Por cada 
peseta que un español paga al Estado, un 
catalán paga tres. Y no por ello los servi
cios y las obras públicas dan preferencia 
alguna a Cataluña, al contrario: se efectúan 
correcciones de ferrocarriles y de carreteras 
para desviar el tráfico interior de los puer
tos catalanes; se hace derivaciones de con
ducciones eléctricas con tal de tomar ener
gía a Cataluña; se construyen dársenas, 
diques y plantas nuevas para arrebatar a 
Cataluña la poca construcción naval que le 
queda. . . Si tenemos en cuenta que los 
impuestos, al fin y al cabo, quien los paga 
son los trabajadores, se explica que muchos 
obreros catalanes se sientan autonomistas o 
separatistas. Si Cataluña paga unos impues
tos desproporcionados a su demografía, en 
cambio el Estado se muestra muy parco 
en la parte de su presupuesto general que 
va a parar a Cataluña, mientras que, como 
hemos dicho, las catalanes pagan un 40 
por 100. Se deduce de esto que, en buena 
economía, es justo que los ricos paguen 
por los pobres y en este caso justo es que 
las provincias catalanas ricas paguen por las 
provincias extremeñas, andaluzas o castella
nas, pobres.'1 Mas todos sabemos que el ex
ceso de millones que Cataluña paga al Es
tado no va a parar, en manera alguna, a 
mejorar la condición de los miserables pue
blos extremeños o andaluces, sino a sufra
gar los aparatosos gastos suntuarios de la 
capital, a mantener un ejército y una buro

cracia gigantesca. Nos parece comprensible 
que a los catalanes no nos guste que Ma
drid disfrute de un trato de favor por 
parte de las cajas del Estado. A cosía de 
esías cajas que alimenlan todos los espa
ñoles, y los calalanes más que nadie, se ha 
construido en Madrid la nueva canalización 
de las aguas, se han pavimentado las calles, 
se va a construir una nueva Gran Via y se 
realizan nuevos parques y jardines. Si todo 
eso se hiciera a cargo del presupuesto mu
nicipal madrileño, santo y bueno, pero no 
es así; el municipio madrileño está entram
pado y es el Estado quien carga con esos 
gastos, ayuda que niega a los demás ayun
tamientos hispanos. El 22 por 100 de todos 
los automóviles está matriculado en Cata
luña; sin embargo, la red de carreteras del 
Estado sólo representa el 8 por 100 del 
total nacional. Si Cataluña dispone de una 
red de carreteras bastante buena débese al 

esfuerzo efectuado por la Mancomunitat i 
después por la Generalitat de Catalunya». 

' A propósit de la pobresa de la regió extre-
menya, que justifica, segons l'articulista, que Ca
talunya es sentí generosa i commoguda, hem de 
citar una reunió de taula rodona celebrada re-
centment a Brusel-les al saló d'actes de la So
cietat d'Enginyers. Un deis ponents, M. de Simón 
Saint-Bois, delegat del Coldegi Oficial d'Engi
nyers de Mines d'Espanya a l'Exposició de Bru-
seldes digué que «Espanya és un país eminent-
ment pobre. Amb posteritat a la guerra, si bé 
sempre sense un clau, ha emprés un gran esforc 
industrial». (Aquesta pobresa no ha impedit que 
el régim fes una despesa de 4.000 mílions en 
les construccions del «Valle de los Caídos». D'on 
ha tret els diners un país amb tanta miseria?) 
En fi, el senyor de Simón Saint-Bois dona una 
solució ais belgues emprenedors i els invita a 
anar en bloc a la provincia de Badajoz «a fer 
fortuna». Catalunya no pot fer mes que su-
mar-se a aquesta iniciativa en defensa del nostre 
patrímoni expremut per un régim que, en aqueix 
sentit, s'assembla molt ais anteriors. 
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Acte dedicat a les Nacions Unides a Mexic Primeres adhesions P e r launió 

El nostre amic Manuel Gales ha pres part 
com a ponent en la commemoració del Dia 
de les Nacions Unides, organitzada peí Con
sell Nacional Cátala, entitat registrada com 
organització no-governamental col-laboradora 
de les N.U. 

Manuel Gales va comentar i estimular 
l'activitat internacional del C.N.C. davant 
les Nacions Unides, les seves seccions o fi
liáis i davant el moviment federalista euro-
peu, tot aclarint que el fet de fer de ponent 
d'aquella sessió sense ésser membre del Con
sell Nacional Cátala ho considerava conve-
nient perqué qualsevol cosa que digués que 
no fos del criteri del C.N.C. no compro-
metria els organitzadors si aquests no hi es-
taven d'acord. 

Les conclusions de Manuel Gales foren 
les següents: 

1. Les Nacions Unides representen un pas 
endavant en l'ideal de conservar la pau entre 
els Estats, base indispensable per a la lli-
bertat i prosperitat deis homes. 2. La situado 
de les N.U. és semblant a la precedent de la 
Lliga de les Nacions. No esvaeixen la pos-
sibilitat d'una guerra internacional. 3. En 
l'esforc per a conservar la pau, les N.U. sa
crifiquen els principis de llibertat deis po-
bles i deis homes continguts en el prefaci 
de la Carta constitucional. Així no es pot 
assegurar la pau ni la democracia. 4. La 
causa de la impotencia fonamental de les 
Nacions Unides rau en el desequilibri entre 
el progrés material i el moral que ha asso-
lit la humanitat. 5. Si en la missió essencial 
les N.U. no poden reeixir, en canvi es res-
cabalen en les subordinades, grades a la 
gestió magnífica de les diveses comissions 
i organitzacions especialitzades en els rams 
del Treball, Alimentado, Salubritat, Assis-
téncia técnica i de reconstrucció, d'ajut a la 
infancia, la maternitat, els refugiats, etc. 6. 
Si per atrició arriben les Nacions Unides a 
un conveni de desarmament general, hon-
radament complert, i a convencions per a 
l'ús pacífic de l'energia atómica, hom podría 
preveure l'evolucíó de les N.U. vers una 
forma de Govern Mundial que tingues en 
compte les organitzacions regionals com ele-
ments de Confederado. 7. Com a catalans, 
específicament, les N.U. no han ates per ara 
les justes reivindicacions d'un poblé que sota 
el régim totalitari franquista es troba pitjor 
que un territori en fideicomís. 

A continuació el doctor Salvador Armen-
dares, president del Consell Executiu del C. 
N . C , va Uegir la Declarado de l'entitat or

ganizadora. Recollim algunes de les seves 
paraules: 

«El cas de Catalunya i deis altres paí-
sos de llengua catalana que viuen sotmesos 
a la tiranía franquista és considerat com 
insignificant perqué no es compten els as-
sassinats en massa i les condemnes i exe-
cucíons fetes sota el régim de Franco d'encá 
de l'ocupació militar de la nostra térra l'any 
1939. No s'han sumat els innombrables crims 
comesos contra les persones ni el genocidi 
perpetrat peí franquismo contra el nostre 
poblé. I s'ha fet cas omís que el President 
de Catalunya hagi estat l'únic president d'un 
país que ha caigut mort per les bales de 
l'Eix feíxista representat a Espanya per Fran
cisco Franco. . . Pero no tota la culpa la 
teñen les Nacions Unides, del que passa ais 
catalans, i, especialment, ais nostres ger-
nians de patria, conscients i dignes, que viuen 
sotmesos al jou franquista. Bona part de 
culpa la tenim els catalans. Perqué la nos
tra desunió, aquella desunió que denunciava 
el President mártir LIuís Companys pocs 
mesos abans de caure a mans deis nazis i 
falangistes, és la causa de molts deis mals 
que patim i que pateix el poblé cátala.» 

A mitja sessió es va projectar un film 
sonor sobre Pau Casáis a Puerto Rico, que 
fou molt aplaudit i en el qual vam poder 
contemplar la nostra bandera barrada one-
jant a tots els actes oficiáis d'homenatge al 
Mestre i al racó predilecte de casa seva ma-
teix, on només es veuen les quatre barres, i 
fins i tot una bandera amb l'estel solitari. 
La projecció d'aquest film va coincidir amb 
la presencia del nostre gran home a la seu 
de les Nacions Unides, invítat especialment 
per a donar-hi un concert pacifista. 

A la galería de l'Orfeó Cátala on es va 
celebrar l'acte es va fer una exposició de 
cartells sobre les diveses activitats de les Na
cions Unides, cartells facilitats peí Centre 
d'Informació de l'organització mundial que 
dirigeix el nostre compatriota Miquel A. 
Marín, a Méxic i a Centre América. 

La ressenya de l'acte ha estat traduída i 
tramesa al Departament d'Informació Públi
ca de les N.U. i a la secció coordinadora 
de les organitzacions no-govenamentals de 
l'América Llatina. 

Entre la distinguida concurrencia que om-
plenava la sala veiérem Josep Baques, a la 
presidencia; Jaume Botey, Dalmau Costa i 
esposa, Márius Calvet, Costa Amic, Cabruja, 
Dolors Bargalló, Esteban i esposa, Miquel 
Ferrer, Ramón Frontera, Abelard Fábrega, 

La Ponencia firmada el 14 d'abril d'en-
guany per Artur Cosía, Antoni Dot, F. 
Duran Rossell, Manuel Gales. Fidel Miró. 
Ramón Peypoch i Antoni Ala. Sbert ha re-
but, entre altres que oportunament es publi
caran, les adhesions deis següents campa-
tricis: 

/Manuel Alcántara Gusart, Víctor Alba, 
Faustí Balite, doctor Aljons Boix, Artur 
Bladé, Antoni Barceló, doctor Pere Bosch 
Gimpera, Llorenf Busquéis, B. Costa Amic, 
Dalmau Costa, Agustí Cabruja, Ot Duran 
d'Ocon, Pere Estrada, Marian Faura, Salva
dor Ferret, Salvador Garriga, Josep Gimé
nez, Alexandre Maña, Francesc Masseguer, 
doctor Antoni Peyri, jaume Queralt, V. Rie
ra Uorca, Manuel Serra Moret, Jaume Se-
nyal, ]. Ricart Sala, Marian Vives, J. Zajont 
i J. Cornudella. 

Uns a/tres amics que eus deixen 
Aquests dies passats han mort a Méxic 

dos expatriats catalans molt estimats entre 
la colonia catalana en aquest país hospita-
lari, la térra del qual ha acollit ja les des
pulles de tants deis nostres: aquests dos 
amics son el doctor Lluís Benet i el doctor 
Faustí Ballvé. Tots dos feia anys que resi-
dien a Méxic, on grácies al seu treball havien 
refet la seva vida en un ambient de llibertat. 
Els editors de VEU CATALANA fan present a 
llurs famílies el seu dolor per la pérdua 
d'uns amics que s'havien guanyat el respecte 
i la simpatía de tothom tant per la seva bon-
dat com per la fermesa en les seves convic-
cions. 

Deis Jocs Floráis 
Ais Joc Floráis de la Llengua Catalana 

celebráis a Mendoza, Argentina, la Flor Na
tural fou atorgada a Doménec Perramon, de 
Londres, per Historia encesa; l'Englantina 
d'Or, a Caries Pí Sunyer, de Caracas, per 
Redrec, i la Viola d'Or i d'Argent, a Joa-
quim Boix Sabatés, de Ripoll, per Esparces 
a la Purissima. Deis escriptors residents a 
Méxic han estat premiats Roe Boronat, amb 
l'«Ignasi Iglesias»; A. Bladé Desumvila, 
amb el «Concepció Rabell»; Miquel Fer
rer, amb el «Serra Hunter», el «Josep Irla» 
i el «Prat de la Riba»; Joan Ventosa i Roig, 
amb el premi de l'Institut de Ciéncies Eco-
nómiques de Catalunya, i el doctor Antoni 
Peyrí amb l'«Avelí Artís». 

Fidel Miró, Ramir Ortega, Ramón Peipoc, 
Antoni Ma. Sbert, J. Soler Vidal, Marian 
Roca, Roig. . . 

S A N T A ROSA 
I MONTERREY 
ÉS LA DIGNIFICACIÓ 
DE LA CUINA MEXICANA 
EN UN MARC I UN AMBIENT 
D'AUSTERA ELEGANCIA 

AIRE A C O N D I C I O N A T 

CAPACITAT: 400 PERSONES 
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De Llibres 
Han estat publicáis ais Estats Units dos 

llibres sobre l'Espanya actual que han estat 
comentats per la revista Time. Un porta 
per títol Reapers of the Storm i l'altre, To-
morrow is mañana, d'Isabel Lyttleton i Her-
bert Sturz, el primer, i de Shirley Deane, el 
segon. Reapers of the Storm tingué un ori
gen perillos i una vida difícil. Simulant que 
anaven a escriure un llibre en elogi del ré-
gim, els dos autors es dedicaren a estudiar 
i escoltar el que deien els habitants del po-
blet de pescadors on vivien. Els crida l'aten-
ció la pobresa desesperada, les indignitats 
que eren comeses, la corrupció i les desigual-
tats. Els autors, que ara viuen a New Jersey, 
están convencuts que el régim de Franco es 
un régim corromput i opressor, que els pes
cadors i els camperols son extremadament 
pobres i que l'Església espanyola és la mes 
inflexible del catolicisme. Embolicant aquei-
xes idees amb l'experiéncia viscuda, han 
produit el que titulen «una novel-la docu
mental». El llibre de l'australiana Shirley 
Deane comenca per ser la descripció d'un 
poblet andalús, també de pescadors, amb els 
seus habitants, les seves il-lusions i les seves 
petites tragédies; les solteres de la classe 
mitja, en contrast amb els rics hisendats que 
no permeten ser molestáis per la pobrissalla. 
L'autora, pero, no pot ignorar les realitats 
del govern del país: la guardia civil, la ins-
trucció que es dona ais estudiants i la por 
cerval d'un dictador que tem anunciar els 
seus itineraris per por a ésser assassinat. 
Pero per damunt deis tons obscurs, remarca 
l'autora australiana, plana l'alegria deis ha
bitants del poblet de pescadors andalusos 
procurant vencer la duresa de la vida actual. 

# 
La victoria deis aliáis a la segona guerra 

mundial havia fet creure a la geni de ¡'inte
rior — /' de l'exterior també — que l'ensorra-
ment del régim franquista no era llunyá. 
Tothom era felic esperanl l'esdeveniment. 
A ¡'interior hi posaren el coll i els anys 
1944.45 ¡a lluita esdevingué moit aferrissada 
i sagnant per les dues parís. Tenia tres ele-
ments d'oposició que havien declarat la 
guerra al régim. Pistolerisme, maquis / 
guerrillers. L'agitació guanyá els medís deis 
estudiants universitaris deis quals, Otros 
hombres ens reflecteix les interioritats. El 
protagonista de la novel-la, Luis, que no 
pot treure's ¡'espina d'un record luctuós, 
l'afusellament del sen pare pels falangistes, 
es dona de pie a la propaganda entre els es
tudiants de la Universitat Central. Eli ma-
teix, estudiant de la Facultat de filosofía 
i Lletres, comenca com acostumen a comen
tar els aprenents de conspirador: pintant les 
paréis amb lentes abrandats i repartint mani-
festos entre els companys. Les reunions del 
grup abans de l'acció — no hi podra mancar 
l'enllac femeni, discret i entusiasta — / les 
interminables converses fent plans entorn 
d'una taula de café com mes concorregut 
millor i, si pot ser, amb un quintet executant 
música clássica, és un entreteniment que aju-
da a donar un cert alicient a la vida. Pero, 
de sobte, les coses comencen a embolicar-se 
per alguna falla en la maquinaria i ve la 
caiguda. Luis, com d'altres companys estu
diants, és cacat al vol en un de lants cops 
de malhumor de la policía. I llavors Luis 
s'encara a la realitat, una realitat que segu-
rament no havia imaginat mentre s''entrete
nía a fer de conspirador com si practiques 
un esport qualsevol. Ais calabossos del mi-
nisteri de la Governació de la Puerta del 
Sol, que serveix de presó preventiva, com 
després, a altres establíments penitenciaris, 
¡'estudiant es topa amb «altres homes», 
que procedeixen d'altres classes socials, que 
han combatut a les trinxeres o encara esta-
ven combatent a ¡a sena feia unes setmanes, 
homes que esperen ser conduits una matina-
da qualsevol davant l'escamot d'execució o 
que passen doblegáis per una condemna de 
trenta anys. Ais cinc anys d'haverse acabat 

VENDA V 
(Continuado) 

Deis personatges masculins d'aquest dra
ma, l'Eusebi, emprenedor, enérgic, expeditiu, 
dur, fou interpretat molt encertadament per 
Xavier Massé, actor d'origen francés, molt 
ben situat al teatre, el cinema i la televisió 
de Méxic, a qui cal agrair la gentilesa amb 
qué, cada vegada que se l'ha requerit a fer-
ho, ha accedit a actuar en cátala, impulsat 
per Taféete que la seva vinculació amb Cata
lunya li fa sentir per la nostra llengua. I en 
Robert, l'idealista, convertit en home d'ar-
mes per la forca de les circumstáncies, va ser 

gués l'equilibri i la naturalitat que escauen 
a una obra el tipus de Vendaval. L'exigén-
cia en el realisme de la presentado, volguda 
tant pels actors com peí director, va ser de-
gudament apreciada peí públie, que es va 
interessar peí drama no com un deure pa-
trió tic, sino per la qualitat de l'obra i per 
l'excel-léncia de la interpretado. 

La bona acollida a les tres representacions 
d'aquest drama han confirmat una vegada 
mes les possibilitats de fer teatre cátala a 
Méxic. El públie existeix i mostra el seu in-

Xavier Massé i Emma Alonso, en una escena de Vendaval 

interpretat, també amb encert, per Martí 
Rouret, favorablement conegut del públie cá
tala de Méxic per les seves freqüents actua-
cions en el quadre escénic de l'Orfeó Cátala. 
I el sinistre Rafa, personatge secundan pero 
pega indispensable en l'acció de Vendaval. 
fou encarnat per un actor modest, Miguel 
Ángel Basurto, que sapigué donar un realis
me convincent al seu paper repulsiu. 

Cal remarcar 1'exceMent decorat d'Esteve 
Marco, que contribuí a donar a la represen
tado l'ambient familiar que calia donar-li 
davant d'un públie cátala. I no fóra just 
deixar d'esmentar Ramón Palazon, qui ajudá 
amb la seva tasca pacient i entusiasta, encara 
que invisible, a la bona interpretado. 

Una altra intervenció invisible, pero mes 
perceptible per al públie, fou la del director 
Josep M. Camps, que en donar ais actors 
el to ajustat i teñir cura deis mes petits de 
la presentació, féu que la representació tin-

la guerra civil, el país vivía sota un régim 
de terror col-lectiu a la zona republicana. A 
través de la narrado sabem deis procedí-
men/s de la policía per arrencar confessions 
ais detinguts. A Vestudiant Luis no li estal-
vien les trompades. Pero ell, ferm, no dona 
el brac a torcer. Una vegada condemnat 
peí consell de guerra, el posen a treballar, 
amb altres centenars, a les obres del Valle 
de los Caldos, a Cuelgamuros. Aconsegueix 
fer-se escapo! del camp de concentrado i 
amb l'ajut de dues xicotes nordamericanes, 
simpatitzants, aconsegueix, amb Javier, un 
altre dirigent estudiantil, travessar el Pirineu 
cátala. És l'alliberament i comencar de nou 
l'acció des de fora. A jutjar pels resultáis no 
gaire llunyans, els sacríficis del 1944-45 no 
han estat jets debades. —• R. F. 

teres si se li ofereixen obres de qualitat pre-
sentades amb dignitat. És d'esperar que l'éxit 
d'Odó Hurtado en la seva primera aventura 
teatral, coincident amb una crida de la Junta 
de l'Orfeó Cátala per a la recapta de fons 
destinats a la construcció d'una sala teatre, 
haurá estimulat els catalans de Méxic a res-
pondre favorablement, i amb la generositat 
necessaria, a la crida. 

El doctor 

P E L A I V I L A R 
OTORRINOLARINGÓLEG 

ofereix a la Colonia Catalana 

el sen Consultor/ 

Consulta: Dimecres, dijous i divendres, 

de 5 a 8 p.m. 

Passeig de la Reforma 400 - 503 

Tel. prov. 11-56-92 (Dr. Emili Fokh) 
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Aniversari de 
l'aixecament d'Hongria 

Tothom es va assabentar de l'aixecament 
nacional d'Hongria el 23 d'octubre del 1956, 
ara fa dos anys. El que no sap tothom és 
que la repressió encara dura, amb la preci-
sió i crueltat d'una operado militar. 

Ho recorda el Comité d'Ajut a les Vic
times del Comunisme format a Suíssa per 
eminents professors universitaris, mestres, 
metges, etc., sense distinció d'idees ni de 
religió. Le Journal de Genéve del 10 d'abril 
denguany diu: «Ara s'ha comprovat que 
dotzenes de milers de joves, incloent nens 
de dotze anys, han estat internats en camps 
de concentrado a vint quilómetres de Bu
dapest o mes Uunyans, mentre que molts al-
tres han estat segrestats en camps de con
centrado soviétics». 

El Comité Suís explica que al camp de 
Szckesfehevar, xicots de 10 a 16 anys hi son 
«reeducáis» en condicions mes dures que les 
deis camps estalinistes per a adultes. El nom
bre de presos varia entre tres i quatre mil. 
Els uns hi son acusats d'haver pres part en 
l'aixecament; altres, per haver tornat a Hon-
gria després d'haver-ne fugit en el primer 
moment de la repressió. Altres son filis deis 
afusellats com «enemics del comunisme» o 
de pares que encara son a la presó o ais 
camps de treball forcat, o per haver lluitat 
per la llibertat d'Hongria. 

El régim no permet rebre paquets d'ali-
ments. Sembla que en teñen prou amb dues 
tasses d'un líquid que en diuen te i una de
negre com el café, cada dia. Aixó sí, a mes, 
un tros de pa i unes sopes de tronxos de 
col. Malgrat la dieta científica, els uns 
están raquítics i alguns es moren abans de 
reeducar-se. Son tossuts. 

Mentrestant, a les escoles, els nens son 
interrogats per la policía secreta sobre les 
seves idees polítiques, les deis pares, parents 
i amics. Alguns han estat empresonats per 
celebrar un dia de dol al mes en memoria 
deis sacrificats per la independencia d'Hon
gria. El juny passat, la policía es va endur 
quatre estudiants de secundaria suspectes 
d'haver pres part a la revolució del 1956. 
Aleshores no tenien 15 anys. Ja al gener del 
1957 uns nois de 14 i de 15 anys foren 
processats i sentenciáis per la mateixa causa. 

La premsa comunista de Budapest no en 
fa cap secret. Magyaroszag, organ comunis
ta de Budapest, diu que aquests processos 
d'exhibició han de servir d'escarment a la 
joventut. 

L'Agéncia de Noticies Francesa, AFP, 
notifica en 6 de juny del 1957 que la URSS 
havia agafat 40,000 joves hongaresos i se'ls 
havia endut a sis camps de concentració i 
treball forcat. La majoria era de menys de 
18 anys, i alguns eren de dotze. El viatge fet 
a l'hívern, en vagons de bestiar, tancats amb 
candau, va ésser el darrer per ais mes fe
bles, díntre de les míllors tradicions estali
nistes. 

El Comité estima que els joves ais camps 
de concentració d'Hongria passen de 15,000. 

Coneixem el cas de Maria Wizt, estudiant 
de 15 anys, condemnada a mort peí Tribu
nal Suprem de Kadar, per haver pres part 
en l'aixecament. Bejam! Szramek, noi pagés 
de 17 anys, fou sentenciat només a 15 anys 
de presidí. 

Pero es veu que els hongaresos son mes 
tossuts que els catalans. El passat juliol les 
autoritats comunistes del poblé de Szentes 
van empresonar socis de la Lliga Hongaresa 
de la Joventut Comunista (KISZ), copiada 
del Komsomol, per repartir fulls demanant 
que els soldats russos se'n vagin de l'Hon-
gria comunista. A Sarbogard, el director de 
í'Escola va ordenar que els nois que acaba-
ven el curs cantessin La Internacional. Els 
xicots es van confondre i van cantar l'Himne 
Nacional Hongarés. I plens d'eufória van 
estripar els retrats deis capitostos comunis
tes. Fins que va arribar la policía a posar-hi 
ordre. 

GLOSSARI D'AFERS INTERACIONALS 

Per FAVENCIUS 

TRIOMF DELS DEMÓCRATES ALS ESTATS UNITS. ES veia venir, pero no amb tanta 

empenta. En política internacional no significará rectificacions immediates, car l'orien-
tació pertany a la presidencia i, a mes, el principi és de política bipartidista en l'exterior. 
En efecte, un Estat ha de parlar amb una sola veu, en aqüestes matéries. El que lógica-
ment ha de passar és que els demócrates facin sentir mes la seva influencia, bastant negli-
gida peí senyor Dulles, a l'actuació del qual es pot atribuir en certa part l'esllavissada de 
votants contra el seu partit. 

Peí que ens interessa a nosaltres, com a catalans, les perspectives milloren amb el 
triomf dels enemics de les dictadures. 

LES ELECCIONS AL VATICÁ. Sembla que han encertat els que preveien que en el 

període de suspens internacional present la tradicional prudencia eclesiástica optaría per 
donar temps al temps i elegir un pontífex experimentat a copia d'anys i que representi 
una continu'itat i, en certa forma, una transacció amb la minoría que féu difícil arribar 
a una entesa en poques votacions. Hom diu que ha guanyat el partit americanista i que 
els cardenals francesos trabaren la persona menys hostil a la seva posició. 

Possíblement podríem esperar que en els afers espanyols la política del Vaticá no 
fos tan tancada com fins ara. 

EL FOC LATENT. La situado a Taiwan (Formosa), al Proper Orient, a Hongria a 
Iugoslávia, a l'Alemanya Oriental i en l'afer de la suspensió de proves d'armes atómi-
ques indica que el Soviet també vol donar temps al temps i que per ara no renuncia a 
mantenir encesos tants focs com pugui per a teñir en tensió el bloc adversan i el propi. 
La política interior soviética necessita mantenir l'espectre de l'agressió estrangera per a 
justificar la pressió de la dictadura, molt expeditiva en el camp de la producció econó
mica, Hígada íntimament amb la prioritat a la industria pesada (dels armaments) i 
amb la cohesió de l'eix Moscuá-Pekin. 

Observadors destres marcaven un lleuger canvi de Moscuá vers Tito (tramesa de 
cereals) i en l'ajut massiu a la Xina. Potser es confirma per l'empréstit a Nasser (re
presa d'Assuan). No obstant, resulta una mica contradictori que ventin el caliu del nacio-
nalisme macedónic a Bulgaria i a Grecia. És una qüestió que té arrels en la diplomacia 
de capa i espasa. El fallit intent contra Hussein de Jordania n'és un exemple. Els israe-
lites están mes escamats que mai. 

ALTRE COP BERLÍN. La diplomacia russa, en constant ofensiva, ha llan^at la bomba 
proposant la retirada de Berlín de totes les forces d'ocupació, amenagant amb un altre 
setge. 

No totes les ofensives s'acaben amb éxit. Entre les que s'han saldat amb greu pérdua 
per part del Soviet assenyalem la intervenció a Hongria, l'envestida contra Tito i, recent-
ment, el cas Pasternak que, per si sol, equival a una commoció mundial com la de l'atac 
contra Hongria. 

Després del fracás soviétic en la mala pensada de voler influenciar el plebiscit fran
cés titllant de feixista De Gaulle, un altre error a Berlín només pot estrényer el front 
de l'Alemanya amb Franca, prou mortificada per l'ajut de Rússia als terroristes d'Algéria. 

Berlín és explosiu. Podríem creure que només es tracta d'una altra maniobra diver-
sionista, per a distreure l'atenció del Proper Orient, on es dibuixa la falconada imme
diata. Una guerra gran és incompatible amb el pía gegantí de set anys proposat per 
Khruixtxev. 

El món occidental no es capag d'anar a la guerra per Jordania, pero sí quf ho és 
de fer-ho per defensar Israel o Alemanya. 

ANÍS 

ÍM ^vit^CVV^t-
ALTA 
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DESTILLAT PER ASTURIANA,S. A. 
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