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El poblé cátala es 
troba a Catalunya 

L 'AFIRMACIÓ que dona títol a aqüestes 
limes pot semblar una evidencia; ho 

és, naturalment, com és també una veri-
tat. 1 és que tota veritat és una evidencia. 
Pero, ¿fins a quin punt es considera evi-
dent tot alio que participa d'aquest ca
rácter? 

El poblé cátala es troba a Catalunya. 
Aixó no vol dir, pero, que el cátala absent 
de la patria siguí menys cátala que aquells 
que viuen a ¡'interior. Moralment, almenys, 
la condició és la mateixa. Pero tampoc aixó 
no ens ha de portar massa lluny. 

El moment historie que viu Catalunya 
— res mes que un moment, en la histó-
ri — és d'opressió; per tant, l'alliberament 
s'imposa. I aquest alliberament l'ha de por
tar a cap, de manera primordial i prepon
deran!, el poblé cátala que es troba a Ca
talunya. La realitat d'aquest poblé és i sera, 
en tot moment, la d'allá, la de ¡'interior, 
la deis avui oprimits. Pretendre fer i des-
fer des de ¡'exterior és, mes que una sim
ple quimera, una pretensió vana i pertur
badora. 

Malauradament, l'acceptació d'aquest fet 
sembla portar a alguns a l'extrem oposat, 
és a dir, a plegarse de mam i no fer res. 
Aquesta actitud si és que semblan! co-
moditat mereix tal nom — és igualment 
equivocada. Des de ¡'exterior, no hauria de 
pretendre's dirigir; pero sí que es té el 
deure d'auxiliar. 

Auxiliar, com? Ningú no ens ho ha dit; 
pero es tracta aquí d'una altra evidencia. 
A Catalunya existeix, mes o menys organit-
zat — mes o menys dispers, també — , un 
moviment de resistencia. Aquest moviment 
no és fruit de cap partit — les detencions 
mes recents en son la prova — : els agrupa 
a tots, incloent els independents, els que 
solen dir-se «simplement catalanistes», i 
amb la sola exclusió deis comunistes. 
Aquest moviment és el que, un dia o altre, 
agruparü la gran massa del poblé cátala 
vers l'alliberament. 1 aquest moviment és 
el que cal auxiliar. En quina forma? Des 
de ¡'económica fins a la informativa. El 
poblé cátala, avui, esta ávid d'informació 
de ¡'exterior. 

En el primer número de VEU CATALANA 
deia que aquesta publicado «inicia un diá-
leg que es voldria el mes ampli possible. 
Dialeg — continuava — amb els germans 
que respiren l'aire, avui emmetzinat, de la 
patria, i dialeg amb tot aquell que, es trobi 
avui on es trobi, no hagi renegat de la seva 
esséncia catalana». I, per fortuna, aixó esta 
aconseguint, en bona part, VEU CATA
LANA.- fins aquí, a Méxic, ens arriben els 
batees del pols del poblé cátala. . . que es 
troba a Catalunya, a mes del de catalans 
de bona fe d'arreu del món. 

VEU CATALANA, com aquell moviment, 
no és fruit de cap partit. No pretén, per 
tant, dirigir ningú; menys encara els cata-

ABUNDEN, entre els catalans exiliats, els qui cultiven la illusió que els carrees pú-
blics que un dia van ocupar están vinculats a llurs persones i que, en restablir-se 

la normalitat a Catalunya, els han de ser confirmats automáticament; i que a Cata
lunya tothom els recorda i els espera perqué salvin el país de la miseria i de l'en-
darreriment en qué l'ha fet caure el régim actual. Fóra una llástima que l'emigració 
catalana fos jutjada per les déries deis megalómans que ha de suportar, perqué en 
general el que resta d'aqueixa emigrado és un nombre considerable de ciutadans 
disposats a servir el país amb el fervor i la bona fe amb qué el serviren en un temps, 
pero sense pretensions de ser indispensables ni insubstituibles. Només qui pateixi 
un morbos deliri de grandeses pot creure que després de vint anys transcorreguts 
des de la caiguda del régim autonómic de Catalunya, el poblé pugui pensar a repren-
dre la seva vida normal exactament al punt en qué la normalitat fou interrompuda 
i amb les mateixes persones, com si no hi hagués hagut solució de continuitat. 

La major part deis actuáis ciutadans de Catalunya eren menors d'edat en es-
clatar la guerra, no havien participat en la política del país. Passats vint anys, ningú 
no té dret a insultar-los amb la suposició que segueixen essent menors, que, arribats 
a una edat que els fa els elements mes actius de la poblado, siguin tan negats que 
no sapiguin triar, en gran part entre ells mateixos, els homes que hauran de regir 
els destins del país, i que se'ls pugui imposar persones que els son desconegudes. 
Entre els exiliats hi ha homes de gran válua, amb experiencia i coneixements que 
poden ser útils al país; i a l'interior n'hi ha molts amb les mateixes qualitats, sobre-
tot entre els formats després de la guerra. . . Entre uns i altres el poblé de Catalunya 
triará, quan será l'hora, els qui mereixin la seva confianca. Mentre no arribi aqueixa 
hora, tots els ciutadans poden sentir-se obligats a servir Catalunya, pero cap no té 
el dret a considerar-se especialmente destinat a dirigir un poblé que no el coneix. 

Els exiliats formen sois una perita minoría de la poblado de Catalunya i només _ 
una vanítat pueril els podría fer creure que siguin els millors. La condició d'exiliat 
politic suposa, naturalment, conseqüéncia en els principis i fidelitat a la causa per 
la qual es va lluitar, i, per tant, és un títol que es pot ostentar amb dignitat, si la 
conducta a l'exili ha estat digna; pero ningú no pot pretendre que confereixí drets 
ni privilegis, que per si sol faci l'exiliat un ciutadá superior ais que es quedaren a 
la térra o hi tornaren. Entre els qui viuen a l'interior i constitueixen la forca polí
tica de Catalunya n'hi ha que algún dia hauran de donar compte de la seva conducta 
abjecta, pero n'hi ha molts que mereixen la nostra simpatia, el nostre respecte i, so-
bretot, la nostra solidaritat. L'ajut deis exiliats els pot ser útil, pero tenim motius 
per a creure que no en necessiten la direcció. El poblé cátala fóra un poblé de poca 
vitalitat si l'abséncia d'uns quants deis seus ciutadans l'hagués de deixar desvalgut; 
i no ho és pas. Malgrat els esforcos del régim per a reduir Catalunya al rang de pro
vincia inferior, veiem com els catalans defensen vírilment la personalitat i sávia-
ment l'economia del país. Molts d'ells son homes de la postguerra, forjats en les 
dures condicions que el régim imposa a Catalunya. Formen la nova generació, sobre 
la qual normalment ha de recaure la major responsabilitat de la sort de tot el poblé; 
una generació que no pot ser ignorada pels qui, fa vint anys, foren desplanáis del 
regiment de la cosa pública. 

I, encara, la Catalunya d'avui no és — ni pels homes ni per les circumstáncies — 
la Catalunya que acaba la guerra en la lamentable ruina. I el món d'avui, després 
de la segona guerra mundial, no és el món del 1939. La llicó ha estat dura per a 
tothom i hi ha molta gent que l'ha apresa. N'hi ha que no, prou que ho veiem. Els 
que han aprés la llicó pugnen per una nova organització del món — en el cas que 
ens interessa mes d'a prop, en una nova organització d'Europa — i aixó, no podem 
perdre-ho de vista. 

lans de l'interior. En canvi si que ha pre-
tés, i esta aconseguint, el contacte amb 
aquesta realitat que és el poblé de Cata
lunya. Aquest poblé que, arribat el dia, 
sera el que decidirá Uiurement del seu des-
tí. 1 aixó últim, evidentment, és quelcom 
que interessa a tots els catalans. La situado 
— en aquest cas, geográfica — , poc im
porta; la condició és sempre la mateixa. 

La nostra posició, dones, és clara: bo i 
mantenint el dialeg amb els germans dis
persos peí món, tenim com a fita, com a 
valor suprem, puix que n'és la realitat, el 
poblé cátala... que es troba a Catalunya. 
La historia es mostra pródiga en aqueixa 
classe d'exemples. 

SALVADOR FERRET 
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VOLEM COMPLIR EL DEURE 
SOVINT, des de V E U CATALANA, s'es-

menta la poca cordialitat en les rela-
cions entre els nacionalistes catalans a l'exi-
li i, malgrat que la poca cordialitat és per 
arreu entre els homes i entre els pobles, el 
saber-nos practicants d'un deis detectes que 
mes contribueix a emplenar de dubtes i te-
mences el món deis nostres dies, no ens 
aconhorta; per aixó insistim. 

Es evident que hi ha dificultats per a 
posar-nos d'acord per a una actitud nacio
nalista determinada, entre catalans a l'es-
tranger; igualment els refugiats que els re-
sidents. Pero també és cert que una gran 
majoria coincidim en el que és fonamental 
en el nacionalisme. 

Hi ha dificultats per a una unió sencera i 
perfecta, i per a una acció única en tots els 
aspectes; pero les dificultats ja duren mas-
sa, ja s'han fet prou desagradases i destor-
badores, ja han d'obligar-nos a l'esforc de 
l'intent de reduir-les fins el mínim possi-
ble. Les dificultats que ens hem creat ens 
priven d'ésser l'exemple que incitaría els 
catalans de l'interior a unir-se i, a nos-
altres mateixos, ens incapaciten per a l'ajut 
massís que, tots junts, podríem proporcio
nar ais que Iluiten a la Patria; és mes, una 
acció conjunta deis nacionalistes catalans a 
l'exterior prestigiaría el nostre Dret i gua-
nyaríem voluntats per la causa de Cata
lunya. 

Per l'esdevenidor, i ja a la Patria, la nos-
tra cordial entesa encara és mes necessária, 
perqué si bé hi trobarem una élite nacio
nalista que ens haurá de guiar peí nostre 
propi país, també hi haurá bona part del 
nostre poblé no madur de consciéncia na
cional, un gran nombre de forasters sus
ceptibles de catalanitzar-se i uns altres que 
no ho serán gens. 

Davant la tasca i la responsabilitat que 
ens correspon, no deuria de ser-nos massa 
difícil d'arribar a unes activitats conjuntes 
per Catalunya, unes activitats efectives i 
afectuoses, entusiastes i assenyades. . . De 
si entrarem a la Patria per una escletxa o 
per la gran portalada, en podrem parlar, 
junts, quan, tots plegats, demostrem que 
som capacps d'enderrocar el mur. 

Mentrestant, després de vint anys de dis-
cussions aferrissades, encara no hem arri-
bat a la constitució d'un organisme d'ajut 
ais catalans que Iluiten i ais que sofreixen 
a l'interior; després de quasi un quart de 
segle, encara no s'ha integrat un grup 
de catalans especialitzats en els aspectes 
básics de la vida nacional — social, econó-
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mic, educatiu, etc. — que esrudii'n la con
veniencia i possibilitat d'adaptació de liéis 
vigents, i que en redactin, proposin i dí-
vulguin de noves amb la intenció de fer 
menys turbulent i violent el traspás de l'es-
clavatge a la llibertat. 

Mentrestant, passades ja dues décades 
esmercades en la furiosa defensa de la par
ticular política patriótica de cadascú, ¿no 
seria ja hora que tots ens apleguéssim, amb 
bona voluntat i elegancia de tráete, en unes 
accions concretes per Catalunya? 

Mentrestant, ara que fa tants anys que 

no tenim res mes que la rao de cadascú, no 
seria bo que deixéssim de bescantar-nos i 
féssim, junts, quelcom? Qué? Podem triar, 
perqué tot está per fer. , 

N o cal pas que nihgú renunci'i a res, ni 
que modifiqui el seu propi criteri; n'hi 
hauria prou amb que cadascifi treballés una 
mica per tots. J * ," 

V E U CATALNA no preferí, p /s de fer de 
capdavanter, <£¿g¡uest aohéj-'ae cordialitat 
i eficiencia d d s nacionalistes catalans; 
s'honoran'a, áíxó-sí , d'ésser el mitjancer 
entre els proposants de realitzacions que 
acabessin amb la nuHitat de tants mi-
núsculs esforcos dispersos. 

Roe B O R O N A T 

C o n n i v e n c i a q u e no e s t r a n y a 
antifranquista, van modificar el sen progra
ma. A partir d'aquell moment es tractaria 
principalment de destruir les ¡orces demacra-
tiques, en un termini mes llarg i amb l'ajut 
del franquisme, per a mes tard — basta saber 
esperar — enderrocar Franco i ocupar el po
der. Es sap que al mes següent del fraeds 
de maig, el secretari del Part i t Comunista 
espanyol a l'exili, Santiago Carrillo, que té 
la completa confianca de Moscud, i que ha
bita unes vegades en aquella capital i altres 
a París (la Pasionaria, que v'tu a la capital 
soviética, no és mes que un simbol), en-
trava a Espanya amb un salconduit lliurat 
peí ministre de la Governació. 1 a la finca 
que habita Domingo Dominguin es trobava 
amb el general Alonso Vega, ministre de 
la Governació, jamás per haver extermina! 
els socialistes a" Astúries durant la guerra 
civil. Aqueix Dominguin (germd de Miguel, 
el torero, millor dit, l'ex-torero, encara que 
segueix ocupant-se de toros) és riquíssim i 
gaudeix d'un gran prestigi social, pero com 
tots els «Dominguines», és comunista. El seu 
germd Miguel, amb la seva muller Lucia 
Bose i Bardem, ha constituí/ una empresa 
de prodúcelo cinematográfica que no topa 
amb cap obstacle en el seu cami. Aquest fou 
el primer viatge de Carrillo, pero després 
n'ha fet un altre i s'ha entrevista! de non 
amb el general Alonso Vega, encara que 
a Barcelona. No es coneixen els acords 
adoptáis en aquesta darrera ocasió, pero si 
els fets que es produiren com a conseqiien-
cia de ¡'entrevista. Sobretot, increment en 
l'intercanvi comercial entre Espanya i els 
paisos de Vórbita soviética amb amplíes con-
cessions de crédit per a Espanya. I succes-
sivament s'ha observa! la desfilada d'acords; 
5 de juliol del 1957, amb Polonia; 14 de 
gener del 1958, amb Iugosldvia; el 18 amb 
Txecoslovdquia; el 28 amb Rumania i el 7 
de febrer amb Hongria. Espanya exporta, 
entre altres articles: mineral de ferro, pirites, 
volfram, silicats i zinc (material estratégic?) 
per a rebre sucre, patates, carbó, maquina
ria i autos. I a jutjar pels rumors que cir
culen, la casa Skoda, de Txecoslovdquia, 
tracta d'instahlar una fabrica d'automobils 
en territori espanyol.» 

El diari Corriere de la Sera ha dedicat di
versos reportatges que li ha trames l'enviat 
especial a l'Espanya de Franco, Silvano 
Villani, i en una d'ells s'estudien les relacions 
existents entre els comunistes i els franquis-
tes, en aquests termes: 

«Els comunistes d'Espanya havien coila-
borat, mes o menys estretament, amb les 
altres organitzacions clandestines democrdti-
ques que actúen a l'oposició (socialistes, libe
ráis, catolics d'esquerra, sindicalistes) fins el 
5 de maig darrer, pero ja en els dos darrers 
anys, i després de la publicado del manifest 
liberal anti-Opus, que varen signar tots els 
partits a excepció del comunista, s'observa, 
per part de les autoritats, una insólita to
lerancia respecte els comunistes. Heus ací 
alguns fets. Després del moviment de pro
testa estudiantil de febrer del 56, els comu
nistes varen figurar entre els detinguts, al 
costat de socialistes, liberáis i falangistes 
dissidents. Mes tard es publica el manifest 
liberal del qual es dedu'ia que els comu
nistes havien perdut la iniciativa de l'oposi
ció. Entre els detinguts el mes de marc se
güent hi havia catolics, socialistes i liberáis, 
pero cap comunista. Vingueren les vagues 
d'abril, a Astúries i al País Base, i amb 
el/es les detencions d'afiliats ais sindicáis 
anarquistes i socialistes. En novembre del 
¡956, com protesta contra la repressió bolxe-
vic a Hongria hi hagué manifestaáons a 
Catalunya en el curs de les quals s'insultd 
la policía. Detenció de catolics, liberáis i so
cialistes. Primavera del 1957, mes detencions 
de catolics, liberáis i socialistes. A Astúries 
foren novament empresonats socialistes i 
anarco-sindicalistes. Finalment, vaga a Bar
celona el mes d'abril darrer (es refereix a 
les vagues que afectaren uns 60.000 treballa-
dors de les industries metal-lúrgiques, textil 
i automobilista): 400 detinguts ingressaren 
a la presó; eren anarquistes, liberáis, socia
listes i catolics; entre aquests figurava el 
president de les G. O. A. C. (Germandats 
Obreres d'Acció Católica), Emili Comes 
Franqués. Entre els 400 detinguts solament 
hi havia un comunista. Es registraren protes
tes contra Franco per part de la O.I.T. i de 
la C.I.S.L., pero per part de la Federado 
Sindical Mundial, que és comunista, no s'ob-
servd el menor signe de protesta. El 5 de 
maig tingué lloc el trencament definitiu en
tre els comunistes i l'oposició. Aquells havien 
organitzat una gran manifestado qualificada 
de «.Jornada de Reconciliación Nacional», 
pero no s'adherí cap deis altres partits. Els 
comunistes es manifestaren sois i passaren 
a actuar de puntal de Franco i del Opus 
Dei. Aquesta- és la increíble situado. ¿Com 
s'explica? ¿Qui és el geni que l'ha ideat? 
No hi ha el menor dubte que la cura que 
ha tingut la policía de no procedir contra 
els comunistes ha contribuít a. desventar la 
desconfianza de l'oposició que, anteriorment 
i per raons d'oportunitat, havia admés els 
comunistes al seu costat. Per altra part, 
aquests, en adonar-se que ja no podien oh-
tenir la direcció de la campdnya d'oposició 

CARTA DE BARCELONA 

ESPERANCA I POR 
El descontent contra el régim s'accen-

tua cada dia mes, i avui es pot afirmar, 
ben objectivament, que el régim no es sosté 
perqué compti amb la simpatía de la ma
joria del poblé — ni tan sois amb la d'una 
minoría decisiva — sino perqué és molta 
la gent que té por que el canvi de régim 
produeixi un caos al país, que fóra ploure 
sobre mullat. Franco segueix manifestant 
la creenca que la Providencia el marité al 
seu lloc per a salvar el país, pero el cert 
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és que el malestar augmenta. És veritat 
que els ciutadans están molt dividits en 
les seves opinions partidistes, pero s'espe-
ra que aviat, tal com es presenten els es-
deveniments, Franco acabará per unir-los 
en una opinió unánime: antifranquista. De 
moment, pero, fins l'Opus Dei, que mólt 
gent suposa una forca homogénia, está di-
vidit en dues tendéncies. 

La rapacitat dels elements actuáis del 
régim ha superat la de tots els seus pre-
decessors, fins al punt que s'arriba a 
enyorar l'antic ministre de Comerc, Arbu-
rúa, de mala fama, amb aquesta dita que 
ens arriba de Madrid: «Con gan2Úa o sin 
ganzúa, que vuelva pronto Arburúa.» La 
insistencia del régim a demanar dólars ais 
Estats Units ha fet que aquests acabessin 
preguntant qué feien, dipositats en bañes 
estrangers, una bona part dels dólars fa
cilitáis al Govern de Franco. I aquest ha 
cuitat a Hangar una cortina de fum parlant 
al poblé deis dipósits de dólars de Joan 
March i dels doctors Barraquer i Arrufar, 
per distreure l'atenció dels dólars robats 
pels qui ocupen carrees públics, que és dels 
dólars de qué es tracta, dels dólars pels 
quals han preguntat. 

A Catalunya s'ha produit una nova ma
nifestado de descontent, de la qual segu-
rament els lectors de VEU CATALANA 
deuen tenir-ne noticia per la premsa dia
ria dels paísos lliures on viuen. Unes quei-
xes del governador Acedo sobre la con
ducta del clergat van provocar una réplica 
irada de l'abat de Montserrat, que compta, 
com s'ha anat veient aquests dies, amb 
l'adhesió de la quasi totalitat del clergat 
cátala. Vivim, aquests dies, una situació 
tibant, en qué el régim provoca forces po-
deroses, i que pot acabar tenint conseqüén-
cies inesperades per alguns i esperades amb 
impaciencia per altres. . . Pero, repeteixo, 
les esperances de molts son entelades per 
la por que la caiguda del régim produeixi 
una situació de desordres i de violencia. 

RAMÓN NEBOT 

Agra'im les manifestación* de simpatía que la 
publicado de VEU CATALANA ha suscitat a di
versos ¡loes — procedents de persones, d'entitats 
i de periódics — i avui ens plau regraciar espe-
cíalment els mots amables ¿'Endavant /' Tribuna, 
els dos confiares del Franca. 

DE CARA AL DEMA 
A MB molt poques diferencies de matís, molt ens temem que a hores d'ara les orga-

l V nitzacions polítiques espanyoles, tant se val unes com altres, no han varia! gaire 
la seva posició referen! a Catalunya i les seves reivindicación! nacionals. Incapacos els 
seus dirigents d'haver compres les llicons de la Historia, que son ben explickes quant 
a ¡'existencia d'una varietat entre els pobles de la Península, s'abandonen fácilment a la 
idea de no admetre ¡'existencia d'altre Estat que l'Estat unitari al qual cal que es sotmetin 
els altres pobles que, com en el cas de Catalunya, posseeixen totes les caracteristiques 
que els fan aptes per al govern propi. En certa manera el mal exemple no cal que el 
vagin a cercar a casa del veí, sino que el teñen a casa seva mateix. Quan en una d'aquei-
xes estrebades a qué ens teñen acostumats els espanyols es trenca el curs d'un cicle his
torie i s'inaugura una nova etapa que pretén iniciar-ne un de nou, podran modificarse 
els procedimen/s de govern, s' implantara una nova legislado, es podran expressar les 
idees amb mes o menys Uibertat, es procurara inleressar-se per nous programes i noves 
reaiitzacions socials, en fi, podra haver un canvi en els procediments per a resoldre 
els diferents problemes que promouen tots els canvis, pero en el relatiu a la contextura 
de l'Estat, la idea básica d'un Estat unitari no sofrira cap variado. I és que el principi 
establert per Felip V en el preambul del decret de Nova Planta, «pacificada Cataluña 
por mis armas, toca a mi soberanía establecer gobierno en ella», és un concepte de Dret 
polític incorporat definitivament a la jurisprudencia espanyola, que sera mantingut sense 
variado i resistirá tots els trasbalsos. Quan el «Consejo de Castilla» fou requerit per 
Felip V perqué s'ocupes en el seu pie del 13 de juny del 1715 de la situado en qué 
havia quedat l'antic Principat després de la promulgado de l'esmentat decret, «y me 
consulte lo que se le ofreciere y pareciere sobre la planta de Ministros que ¡deverá haver 
en aquel Principado», no es tractava d'un senzill canvi de persones sino que afectava tot 
l'engranatge del govern propi. Per al comissionat del «Consejo de Castilla», Francisco 
Ameller, trames a Catalunya perqué informes sobre el terreny, les conseqüéncies de ¡'apli
cado del decret no tenien réplica perqué «haviendo el Principado de Cataluña por su 
obstinada reveldía y resistencia, perdido sus leyes, constituciones, privilegios y prerroga
tivas, cesó y quedó abolida la planta de gobierno antiguo, político, económico y militar». 
Fot quedava arrasat. En el pensament de les generacions que han succeit en aquella en 
qué s'implanta el régim hegemónic de Felip V, la rao d'Edat segueix essent la mateixa. 
Catalunya, per la seva obstinado a defensar els seus drets i la seva resistencia a ésser 
sotmesa, ha perdut definitivament la seva condició de poblé lliure. Si aquest principi no 
bagues quedat incorporal de fet a la seva vida política no es comprendria que a cada 
rectificado de govern, a cada cop de rem endavant o endarrera, fos mantinguda la seva 
vigencia des del 1715 per tota classe d'organitzacions i de partits, tant durant la dicta
dura de Primo de Rivera com en el régim actual. Contra aqueixa concepció de l'Edat he
gemónic i unitari no han mancat a Catalunya persones i organizaáons que han defensat 
el principi contrari. ha dificultat comenca quan s'ha tractat de deixar els principis i en
trar en el terreny de les reaiitzacions. I és que son molts els que han cregut, i encara 
creuen, que hem d'anar a cercar l'ajut i la comprensió no en nosaltres mateixos sino en 
els altres. Es troben bé anant a remole d'una política fora del propi país i no se'n volen 
desprendre, la qual cosa augmenta els perills i aguditza la divisió, senyal de feblesa da-
vant deis mateixos que creuen disposats a fer-los costal, i, el que encara és mes de doldre, 
ens sitúa en una posició estranya davant les noves generacions. Una política constructiva de 
cara al dema no pot donar cap fruit si no trenca definitivament amb el passat i estableix 
bases d'acció coordinada entre totes les persones i organitzacions que s'han manifestat 
d'acord en la defensa dels drets de Catalunya i contra l'Estat hegemónic i unitari. De 
qué Catalunya es fací respectar tant avui com en un dema mes o menys próxim depén que 
siguin llimades les asprors encara existents i totes les organitzacions i partits de significa
do antitotalitaria formin un sol eos de lluita i es posin d'acord sobre un programa mínim. 

RAMÓN FABREGAT 

X C 5 f ^ V i V ^ V | te y (P*tí* (/V\e^í c¿*+\& 

S A N T A ROSA 
I M O N T E R R E Y 

&+\ ¿\\\>¿\i>c>v L,ost¿\ ú 2 cvevtfr 

ÉS LA DIGNIFICACIÓ 

DE LA CUINA MEXICANA 

E N U N MARC I U N AMBIENT 

D* AUSTERA ELEGANCIA 

AIRE ACONDICIONAT 
CAPACITAT: 400 PERSONES 



4 V E U C A T A L A N A 

Detenc/ons a Catalunya 
El mes de novembre van ser detinguts a 

Barcelona setze ciutadans que foren duts a 
la Model. Diversos sectors de la ciutat es 
van mobilitzar immediatament a favor seu. 
Lina de les persones que es destaca per les 
seves gestions fou el degá del Col-legi d'Ad-
vocats, Josep M. Pi Sunyer. La premsa es-
panyola no digué res sobre les detencions, 
pero aqüestes han estat molt comentades per 
la premsa de diversos paísos. Prestigiosos 
periódics com The Times, Le Monde, Ob-
server, New York Herald han informat els 
seus milions de lectors de l'arbitrarietat de 
l'accíó policíaca franquista i han desvetllat 
un corrent d'opinió favorable ais detinguts, 
acusats «de reconstruir una organització de
mocrática catalana, el Moviment Socialista 
de Catalunya; de defensar els treballadors 
vaguistes, de distribuir propaganda sindica
lista, d'organitzar la U.G.T. a Catalunya, 
de teñir idees europeistes . . .» Les detencions 
van ser realitzades per una brigada especial 
de Madrid a les ordres del coronel Eymar, 
jutge especial que obeeix només ordres de 
Franco. Dies després, tretze deis detinguts 
eren traslladats a Madrid i posats a la dis-
posició del Tribunal 13. 

A Valencia fou detingut l'obrer metal-
lúrgic Higini Sánchez i a Donóstia, Bilbao, 
Vitoria i Madrid foren també empresonats 
una quinzena de ciutadans, obrers i intel-
lectuals. 

Amb motiu d'aquests fets, el 6 de desem-
bre el Moviment Socialista de Catalunya 
féu a París la declaració següent: 

«Certes informacions probablemente d'ori-
gen oficios han donat a entendre en la 
premsa estrangera que un cert nombre de 
persones detingudes el mes de novembre 
haurien estat alliberades. D'altres informa
cions — contradictóries — precisen que hau
rien estat sotmeses a un tribunal ordinari. 

»Pel que es refereix ais detinguts a Bar
celona estem en situació d'informar que: 

»lr. Les 16 persones detingudes el 14 de 
novembre foren empresonades a la Model de 
Barcelona. 

»2n. Només tres deis detinguts han estat 
alliberats per ordre de les autoritats madri-
lenyes: els senyors Piferrer, Massanés y 
Camarasa. 

»3r. Tots els altres detinguts, els senyors 
Reventós Carner, Torres, Casares, Valles, 
Rión, Sampons, Sánchez, Casablanca, García, 
Clop, Padrós, Ruiz, Solanes no sois segueixen 
detinguts sino que han estat traslladats a la 
presó Central de Madrid. Aquest trasUat, 
que es féu el 4 de desembre, constitueix una 
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nova arbitrarietat de les autoritats espa-
nyoles i s'ha comes a desgrat de les gestions 
repetides d'ímportants personalitats catala
nes, civils i religioses, que han tractat de 
fer valer els inconvenients de les famílies 
deis detinguts, que es trobarien en la ¡m-
possibilitat de veure'ls i d'ajudar-los. 

»4t. La premsa espanyola manté un s¡-
lenci absolut sobre el conjunt de les deten
cions. Tanmateix se sap que l'acusació po
licíaca es basa sobretot en les idees sindi-
calistes deis detinguts, que haurien recons-
títuít la U.G.T. a Catalunya. És cert que 
els detinguts han precisat el seu carácter de 
demócrates i no comunistes de les seves opi-
nions. 

»5é. Els detinguts a Barcelona son, a mes, 
acusats d'haver organitzat el Moviment So
cialista de Catalunya, organització política 
del socialisme democrátic cátala. 

»6é. Com altres detinguts bascos i ma-
drilenys, han estat posats a disposició del 
Tribunal 13 de Madrid, Tribunal especial 
per a la Repressió de la Propaganda i de 
les Activitats Subversives, al qual el decret 
del novembre de 1957 dona facultáis molt 
amplíes. 

»Les persones detingudes i l'opinió de
mocrática catalana han conegut i han esti-
mat la mobilització de les grans organitza-
cíons democrátiques europees i mundials a 
favor deis socialistes i sindicalistes detin
guts, i els donen les grácies en nom del 
poblé cátala. I els demanen que insisteixin 
a requerir: 

»a) Que les autoritats espanyoles expli-
quin aqueixes detencions sobre les quals la 
premsa espanyola no diu res. 

»b) Que els detinguts catalans siguin 
traslladats a Barcelona i que siguin jutjats 
allí. 

»c) Que el procés siguí instruít regular-
ment i rápidament i que siguí públic. Els 
observadors deis paísos democrátics hi han 
de ser admesos.» 

El Consell Directiu de la Facultat de Fi
losofía i Lletres de la Universitat de Buenos 
Aires va aprovar una declaració que fou 
publicada peí diari La Nación, d'aquella ciu
tat, amb aqüestes paraules: 

«Las detenciones en Barcelona. — En la 
última sesión celebrada por el consejo direc
tivo de la Facultad de Filosofía y Letras 
fué aprobada por unanimidad la siguiente 
declaración: "El Consejo Directivo señala a 
la consideración de todos los consejos que 
integran nuestra Universidad, y también a 
todos los de las Universidades hermanas de 
la Argentina y de América, el hecho consu
mado por el régimen franquista, que ordenó 
detener a varios catedráticos barceloneses y 
algunos estudiantes por haber censurado el 
totalitarismo imperante en España. Dicha 
orden transgrede los más fundamentales de
rechos de la persona humana y vulnera el 
fuero docente. Basado en tales razones, el 
Consejo Directivo de la Facultad de Filoso
fía y Letras de Buenos Aires protesta pú
blicamente ante este nuevo atentado contra 
la libertad de pensamiento, propio de los 
regímenes opresores de derecha e izquierda 
aún subsistentes en Europa y América." 

»Se hallaban presentes todos los miembros 
del organismo, consejeros: Francisco Rome
ro, Juan Mantovani, Ricardo R. Caillet-
Bois, José María Monner-Sans, Carlos Al
berto Erro, Marcos A. Victorica, Alberto 
Freíxas, Augusto Raúl Cortázar, Roberto 
César Calderón, Raquel B. de Crivelli, Ma
ría Amelia Orlando, Enrique Ornague, Emi
lia Ferreiro, Miguel Murmis, Raquel Ferra
do y María Teresa Calatroni, y el decano, 
profesor Marcos A. Morínígo.» 

La premsa anglesa expressa la seva sim
patía ais detinguts. Protesta del Partit Tre-
ballista, de la internacional Socialista, de les 
Trade-Unions, deis Universitaris británics. . . 

Al costat de la premsa británica de tots 
els matisos, han protestat també contra les 
detencions les organitzacions deis treballa
dors británics. La Comissió Executiva del 
Labour Party, en una resolució denuncia la 
forma clandestina de les detencions, sense 

UN TEMA OBLIDAT 

La política internacional de Catalunya 
Per VÍCTOR ALBA 

ELS QUE creiem que Catalunya ha de formar part d'un conjunt superior a la Nacionalitat 
, —la Península Ibérica, de moment; Europa després — , no per aixó hem de renun

ciar a qué Catalunya tingui una política internacional propia. 
I no deixa de ser curios que fins ara, ni tan sois els que voldrien una independencia 

total i ¡inmediata, s'hagin preocupat del que hauria de ser aquesta política internacional 
catalana. Sembla com si en tinguessin prou recordant les «glories» (que a voltes foren ver-
gonyes) del passat i, sobretot, com si temessin comprometre's per a una futur que, així, 
afegeix a la vaguetat inevitable del que encara no és, la vaguetat del que no s'ha pensat. 

Convé suplir aquesta carencia. 
Pero sense fer els gegants. 

DIMENSIÓ I INFLUENCIA 

Avui, els pobles petits teñen una política internacional condicionada (avui i sempre, 
en realitat). Catalunya és no solament un poblé petit, sino un país que está condicionat per 
endavant peí fet de pertányer a una unitat supranacional (Espanya). La política interna
cional catalana, dones, és en realitat, primordialment, la de les seves relacions amb els altres 
pobles d'Espanya. Pero aquesta política, en el nostre cas, no és' realment internacional en 
el sentit habitual del terme. Voler donar-li aquest sentit equival a voler resoldre pro-
blemes reals mítjancant trucs de semántica. 

Fora d'aquesta política de relacions que podríem anomenar inter-ibériques, Catalunya pot 
teñir una política internacional propia. Ha de tenir-la. 

Fins ara, aquesta política internacional es reduía a la pressió económica sobre l'Estat 
Espanyol en la qüestió deis aranzels. Era, de fet, una política del Foment del Treball Nacional. 

Pero el poblé cátala, com a poblé, té uns interessos determinats que depenen de les cir-
cumstáncies del món. Sería somniar truites pensar que Catalunya pot influir en aqüestes 
circumstáncies. En canvi, sí que pot influir en la política internacional d'Espanya, que, al 
seu torn, pot teñir una certa (i molt relativa) influencia en la vida diplomática mundial. 

La influencia de Catalunya pot multiplicar-se si s'exerceix a través d'Espanya. Pero aixó, 
automáticament, determina certes limitacions i certes condicions prévies. 

LES C O N D I C I O N S PRÉVIES 

1. Catalunya —és a dir, els seus partits polítics, els seus sindicats, els seus homes 
polítics — han de comentar a comprendre la possibílitat de teñir una política internacional 
i han d'estudiar-ne seriosament les característiques. Seriosament vol dir sense retórica i sense 
deixar-se enlluernar per cap mena de propaganda. 
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4ue es facin carrees ais detinguts i mante-
nint-los incomunkats. «Tot aixó constitueix 
un ultratge contra els procediments habituáis 
en el paisos civilitzats», diu el L. P., que ha 
enviat també un telegrama demanant la Ui
bertat deis detinguts, al costat de les Trade-
Unions. 

La ULR d'Artistes Británics, 7 Carlisle 
St., S. W 1., Londres, ha invitat a cursar a 
l'Ambaixada de Franco la següent protesta: 
«Els sotasignats protesten! contra la recent 
serie de detencions i demanem que siguin 
els tribunals civils els que entenguin en el 
procés, aixís com l'abolició del Tribunal es
pecial i la inspecció de les presons espanyo-
les per les Nacions Unides.» Encapcalen les 
firmes: Peter Peri, Peter Lanyon, Michael 
Ayrton, Derrick Greaves, Lionel Miskin, 
Will Roberts, Marek Zulawski, Halina Korn 
i Ken Turner. 

Mr. Ross, cap del departament interna
cional de la Federació Americana del Tre-
ball i del Congrés d'Organitzacions Indus
triáis — A.F.I.-C.I.O. — informa el president 
de la Organització Sindical americana, el 
qual — junt amb Víctor Reuther — s'ha 
adrecat al Departament d'Estat protestant 
prop de Foster Dulles. Altres protestes de 
personalitats i de periódics americans van 
registrant-se actualment. Les gestions ais Es
táis Units comentaren a dur-se a terme per 
la Delegació del Govern Base a Nova-York, 
i pels representants de S.T.V. en aquella ca
pital. La Revista Ibérica, amb Norman Tilo
mas, Madariaga, Victoria Kent i altres per
sonalitats han fet igualment diverses ges
tions per aconseguir la Uibertat deis empre-
sonats. 

Tota la premsa francesa es fa eco de les 
detencions. Articles i comentaris a France 
So/r, Le Monde, Combat, etc. La Radio fran
cesa dedica també diverses emissions a in
formar sobre la qüestió. 

Protestes del Popidaire, órgan de la S.F. 
I. O. «Quins son els noms deis detinguts? 
De qué se'ls acusa?» Difusió de la crida 
del Moviment Socialista de Catalunya. 

El Populaire, órgan de la S.F.I.O., dedica 

des del primer moment la mes gran atenció 
a les detencions. Publica les noticies d'agén-
cia esmentant les acusacions de reconstituir 
la U.G.T. i el M.S.C. de Catalunya, i els 
noms deis primers detinguts. Diversos arti
cles després insistiren sobre el silenci de la 
premsa oficial del régim. «De qué s'acusa 
els detinguts? On son els detinguts» —• dema
na el portantveu socialista francés. «Els in-
tel-lectuals i universitaris socialistes paguen 
amb la detenció Uur generosa voluntat de 
trencar les barreres de classe que ja no exis-
teixen avui a Europa». Insistía també sobre 
una acusació possible de preparar moviments 
de protesta social i diu: «El record de les 
vagues de marc preocupa enormement les 
autoritats espanyoles, i és per aixó que han 
intentat anorrear tota manifestado de des-
content.. . Pero fa pocs dies era el propi 
Padre Llanos que deia a Arriba les hores 
que ha de treballar un obrer per fer mal-
viure la familia: 12 o 14. I un dirigent de 
la C.N.S. reclamava l'augment deis salaris, 
el poder de compra deis quals ha baixat de 
mes de 40% d'encá del darrer augment». . . 

El President del Senat Belga i l'antic Pre
sident del Senat, junt amb els Presidents 
deis Grups Parlamentaris Social-Católic, Li
beral, Socialista s'adrecen, en manifestació 
unánime, a les autoritats reclamant la Uiber
tat deis detinguts. 

Brussel-les, 27 de novembre del 1958 

Al President de les «Cortes» 
Madrid 

»Conyencuts que el respecte deis Drets de 
l'Home és una condició de tot acostament 
cultural fecund entre els pobles, els que so-
tasignen, President actual, ex-President del 
Senat Belga, i Presidents respectivament deis 
Grups Social-Católic, Liberal Socialista de 
Bélgica, us estarien reconeguts de la vostra 
intervenció per obtenir la Uibertat deis pro-
fessors, deis estudiants i obrers detinguts per 
delicte d'opinió. 

«President (actual) del Senat: Paul Struye; 
Ex-President del Senat: Robert Gillon; Pre
sident del Grup Partit Social-Católic: Pierre 

2. Una política internacional té per objectiu primer defensar uns interessos col-lectius. 
La política internacional catalana no podria influir i trobar eco en els altres pobles d'Ibéria 
si els interessos que defensas no fossin, al mateix temps, en alió fonamental, els interessos 
d'aquests altres pobles. No hi hauria cap motiu perqué aquests pobles acceptessin la nostra 
política internacional si no els hagués de ser favorable i seria injust (i impossible) imposar
los-la. En aquest sentit la política internacional catalana ha de ser un reflex de la política 
catalana dintre d'Ibéria, que (jo ho cree) ha de consistir a promoure la solució deis pro-
blemes básics del conjunt deis pobles ibérics (problemes com els de la térra, del milita-
risme, de l'educació, de la industrialització). 

3. Tota política internacional té una d'aquestes dues característiques: o intervé en el 
món o es gira d'esquena al món. La darrera posició sembla impossible, avui, i, a mes, no 
correspon gens ni mica al taranná deis catalans. Catalunya, dones, ha de propugnar per 
una política intervencionista. Quan no es teñen les forces de pressió d'una gran potencia, 
l'intervencionísme només és eficac si es recolza en uns principis inqüestionables i, sobretot, 
defensats sense acceptar compromisos. (Méxic és un exemple ben próxim de la veritat d'a-
questa afirmació). 

Les condicions prévies son, almenys, aqüestes tres. 

ELS PRINCIPIS 

¿Quins poden ser, en la conjuntura actual, els principis que inspirtn la política inter
nacional catalana i en els quals coincideixin els altres pobles de la Península? La resposta a 
aquesta pregunta ha de ser, justament, l'objecte de l'estudi que reclamem i que fins ara 
ningú no sembla haver fet. Pero potser tot cátala que no tingui esperit de colonitzat estaría 
d'acord en uns principis fonamentals que podrien ser aquests: 

a) Oposició sistemática, per damunt deis interessos materials, a tota dictadura, a tot 
régim que, sota qualsevol disfressa, oprimeixi pobles o homes. Aquesta posició sembla espe-
cialment important respecte a la URSS, és ciar i, per ais catalans que han tastat l'exili, 
a alguns pobles d'América Llatina. 

b) Oposició a tot repartiment d'influéncia, a tota mesura unilateral o bilateral. És 
a dir, tendencia a la universalització deis problemes i de llurs solucions. Val a dir, oposició 
a tot nacionalisme que no sigui el d'un poblé oprimit. 

c) Tendencia a integrar Europa i a eixamplar aquesta integració, amb la participació 
activa de tots els pobles d'Ibéria. 

Fer aquest estudi, fixar uns principis, determinar unes modalitats no és cosa fácil. 
La política internacional és sempre un reflex de la nacional i en el cas de Catalunya ho 
és encara molt mes. Prescindir de faramalla de míting, encarar-se a realitat i interessos 
concrets, comprendre la inter-relació entre els interessos que s'han de servir i la necessitat 
que aquests interessos s'adaptin a certes exigéncies superiors, tot aixó, exigirá deis nostres 
polítics un esforc per sortir de les roderes i per escampar boires. 

Pero és una reina que cal fer. Potser que els que no som polítics, en el sentit imme-
diat del mot, ens l'emprenguéssim peí nostre compte. Almenys, per comencar-la... 

de Smet; President del Grup Liberal: R. A. 
P. Vreven; President del Grup Socialista: 
Henri Rolin.» 

Telegrama adrecat per M. Botson. Presi
dent de la Luga deis Drets de l'Home: 

«Luga deis Drets de l'Home, emocionada 
per les noticies de les detencions a Espanya, 
conjura les autoritats responsables perqué 
respectin els Drets de la Defensa i de l'Ho
me. Demana especialment que els inculpats 
tinguin drets de defensa davant de les juris-
diccions ordináries.» 

A Méxic, la premsa ha comentat escaient-
ment les detencions, les quals han provocat 
la indignado deis sectors liberáis del país. 

F e d e r a c i ó Europea 
A Wiesbaden, els dies 9, 10 i 11 de 

gener s'ha celebrat el Congrés Intema
cionalista de Federalistes Etiropeus per a 
preparar la mes rápida unificado de ¡'Eu
ropa Lliure. 

Sota la presidencia de Robert Schuman 
es reuniren mes de 300 delegáis de diver
ses nacions d'Europa. Entre ells esmenta-
rem Clement Attlee, el princep Bernard 
des Paisos Baixos, Waller Hallstein, pre
sident de la Comissió del Mercal Comú i 
Jean Monet, president de la Comissió 
d'Acció pro Estats Units d'Europa. 

Entre altres recomanacions de trascen
dencia s'acorda propugnar la coordinado 
i possible formado d'un sol organisme del 
Mercat Comú vigent ja a sis paisos, l'Eu-
ratom i el Consorci de l'Acer i del Carbó. 

Es redacta el projecte per a dos organis-
mes parlamentaris, un d'ells d'elecció di
recta, un Govern per tota ¡'Europa lliure i 
un Tribunal Suprem, comprenent els tres 
poders: legislatiu, executiu i judicial de la 
Nova Europa. 

El Mercat Comú esta vigent des de pri
mer d'enguany en sis paisos de l'Europa 
Occidental. Franca, Italia, Alemanya Oc
cidental, Bélgica, Paisos Baixos i Luxem-
burg. S'avanca ja a pasos ferms en ¡'es
tructurado de la Federado Europea. La 
utopia esdevé realitat a marxes dobles. Els 
catalans estiguérem representáis al Con
grés de Wiesbaden. 

En el gran projecte Euratom treballen 
l'alemany Franz Etzel, el francés Louis 
Armand i l'¡taita Francesco Giordani per 
tal de resaldré el problema de ¡'energía, a 
l'Europa lliure, mitjancant la fisió nuclear. 
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V E U C A T A L A N A 

D O C T R I N A I A C C I O 
PATRIOTISME I NACIONALISME 

E L PATRIOTISMO és un sentiment filial, 
puix que patria ve del grec passant 

peí llatí pater. Els grecs també deien 
patria a la raca i a la tribu. Amor que 
neix a l'escalf d'aquell foc sagrat de llar, 
a l'entorn del qual va formar-se la primera 
comunitat político-social. Sentiment pur i 
géneros d'amor sense altra ambició que sen-
tir-se part d'aquesta comunitat. 

Hom sent i estima la patria, encara que 
hom no senti la nació. La nació és la co
munitat deis que teñen consciéncia que 
formen un mateix poblé amb voluntat d'au-
tonomia política. La patria és la térra amb 
tot el que viu de la térra; és el paisatge 
—val a dir la fesonomia del país — , el cel, 
la naturalesa de les coses i deis éssers, la 
continuítat biológica de l'espécie humana 
sobre un territori que ha esdevingut fami
liar. És un vincle de térra i de sang. Nació 
— de natío, nasa, néixer — és estat de 
consciéncia col-lectiva, a la qual hom es 
subordina en tant com es participa en la 
seva formado. La nació mor quan els seus 
integrants es desentenen d'aquesta partici
pado, o de la subordinació, ambdós ele-
ments essencials. La patria és anterior a la 
nació, i resta, encara que la nació mori. 
Patriotisme és l'amor a la patria. Nacio-
nalisme és l'ambició de poder polític per 
la comunitat deis que viuen en la mateixa 
patria. 

El sentiment filial de patria és medi-
terrani, que la paraula no existeix mes que 
en les llengües greco-romanes. Els anglesos 
en diuen Ñative country i els alemanys Va-
terliind, país de la naixenca tot i que la 
patria és mes que aixó: és el país on es 
forma l'home en eos i ánima. La naixenca 
pot ésser circumstancial; la patria és allá 
on son els orígens i les arrels: és la pater-
nitat. 

En el patriotisme hi ha voluntat de sa-
crifici sense ambició; el nacionalisme té un 
esperit de militáncia, de combat; un deler 
de gloria. Hi ha nacionalismes inspirats peí 
sentiment d'amor exaltat a la patria, pero 
també n'hi ha que es mouen per l'exalta-
ció d'un ressentiment que neix d'un com-
plex d'inferioritat. Hi ha nacionalismes 
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anti-patriótics perqué sacrifiquen la patria 
a 1'ambició del poder polític, el bé de la 
patria a la voluntat de posseir-la. Primer 
és la patria. Abans de prendre estat en la 
consciéncia col-lectiva deis pobles la idea de 
nació, els homes ja tenien i estimaven la 
patria. 

En el nacionalisme sol haver ferments 
perillosos, que cal expurgar: el messianis-
me, l'atribució d'una superioritat innata, 
l'auto-qualificació de poblé escollit, l'exal-
tació de la Ueialtat política fins a esvair la 
personalitat de l'home en la subordinació 
a l'autoritat deshumanitzada, nacionaliza
da. L'Estat totalitari és «La República» de 
Plato, i l'Esparta, superada per la concep-
ció fraternal i universal d'Alexandre de 
Macedónia, que agermaná en les seves mag
nifiques conquestes, fins a la- vora del riu 
Indus — a l'Indostan —•, tots el pobles que 
volgué incorporar al primer gran Imperi 
d'Occident. Després, Roma i l'Europa de 
Carlemany han seguit les petjades d'aques
ta concepció universal. Cap nacionalisme no 
ha pogut mai bastir un imperi semblant. 
Peí contrari, les nacions ensuperbides per 
la idea de llur superioritat han desvetllat el 
nacionalisme deis pobles sotmesos i ressen-
tits. Aleshores el nacionalisme ha esdevin
gut una bandera de llibertat contra l'im-
perialisme, fins a arribar a la desintegració 
de les grans comunitats polítiques, a 
l'anarquia económica i, finalment, a l'au-
tarquia nacional, que és la mes estúpida 
de les miséries. 

La tasca deis nacionalismes está a punt 
d'acabar. Resten encara pobles sotmesos 
que volen alliberar-se; i cada dia la cultu
ra forma noves nacions que neixen petites 
i no podran pas viure aíllades. A l'ensems, 
un moviment de reintegració s'apressa a 
constituir grans unitats económico-cultu
ráis amb les velles nacions, que no podran 
subsistir sense vineles polítics supra-nacio-
nals. Les condicions de la producció in
dustrial i de les noves armes de guerra 
exigeixen cada dia mes grans espais i pro-
mouen grans concentracions. La difusió 
deis elementos culturáis esborra diferencies, 
que fa cent anys hom tenia per típiques i 
característiques de comunitats nacionals que 
avui son províncies d'un continent. I pa-
radoxalment, aquesta intercomunicado po
sa en evidencia desigualtats que revolten 
les masses, que les sofríen abans ajupides 
en la ignorancia de tot el que les envoltava. 

Cal revisar i limitar els objectius del 
nacionalisme; despullar-lo de tot el que 
és remembranza i retret, per a afermar, en 
la realitat del que és materia viva, tot alió 
que és indispensable per a sobreviure i pro
crear dintre deis corrents abassegadors del 
nostre temps. 

Kant va remarcar que en cada individu 
coexisteixen dos sentiments contraris: l'un 
és de sociabilitat, tal i com Aristótil el 
veié; l'altre és d'independéncia persona
lista o individualista. L'equilibri d'aquests 
dos sentiments és la base de la societat po
lítica. Igualment es manifesten aquests dos 
sentiments en les nacions i llur coordina
do és la base de la societat universal. 

L'ESPANYA ESQUIFIDA 

La geografía i la historia varen fer de la 
península ibérica un gresol d'aliatge racial 
i un creuer de civilitzacions. Quan Car
ies I s'entronitzava rei amb les dues grans 
corones era el monarca mes ben heretat 
de tot el món. Semblava voler esmenar els 

errors de la seva avia Isabel; suspenia les 
persecucions contra jueus i moreses, mode-
rava la Inquisició, obria les portes del nou 
continent ais aragonesos, catalans, valen-
cians i balears, i ádhuc ais súbdits deis Es-
tats d'Itália i ais estrangers, tot i que la 
Pragmática no fos complida; organitzava 
els Grans Consells per tal de posar fre a 
l'hegemonia del de Castella; rectificava la 
política hispano-lusitana. Era un home de 
Gant i no prenia partit en favor de la 
política castellano-lleonesa. L'heretatge de 
1' Imperi germánic posava a les seves mans 
el destí d'Europa, tot just descobert el nou 
món de 1'Atlantic. 

Dissortadament era massa jove i estava 
envoltat de consellers ignorants, ambiciosos 
i superbs. Els greuges i les intrigues de 
flámenes i castellans l'enfrontaren amb les 
Comunitats de Castella. I el fanatisme, res-
calfat amb l'esperit de croada, i esperonat 
per l'ambició deis princeps alemanys, neu-
liren la seva voluntat d'entendre's amb 
Luter. 

Malgrat tot, restava en el propósit de 
respectar les Institucions deis seus Estats 
i en l'organització deis nous Consells i 
Virregnats, un esperit federador, que hau-
ria pogut pre-formar la gran comunitat uni
versal civilitzadora, lul-liana, amb la prope
ra integració de Portugal i les descobertes 
de Magallanes, d'Elkano i de Núñez de 
Balboa. 

De l'ensorrament d'aquesta gran enea-
vallada que fou 1'Imperi de Caries I sor-
geix un nacionalisme espanyol, inflat i res-
sentir, i una Espanya esquifida, que s'en-
tossudí en la malvestat de voler ésser na
ció. Una nació es fa ella mateixa sense 
adornar-se'n, o no es fa, perqué altrament 
no es pot fer. 

I vet ací una Espanya que no és ni pa
tria ni nació. Noble solar de patries, els 
asturians, gallees, valencians, aragonesos, 
andalusos, bascos, i no cal dir els catalans, 
la senten o la consenten, sentint —• a ve-
gades inconscientment — les patries llurs, 
mes o menys solidarles. Amb el deler de 
fer d'Espanya una nació, una aristocracia 
de sang podrida en la Cort, i una burocra
cia clerical, militar i cortesana, nodrida 
amb l'esperit universitari cerverí, fien en
cara que bastirán la nació amb la guardia 
civil i altres instruments mes moderns per 
a reprimir de la «funesta mania de pen
sar» (la frase és d'un il-lustre cátala i cal 
reconéixer que ha fet fortuna). 

¿Vol dir aixó que l'Espanya lliure, allibe-
rats els pobles i recobrada la plenitud de 
llur ciutadania individual, es desintegraría? 
No ho creiem pas. Cinc segles de convi
vencia, de progressiva unitat económica, 
d'intercanvi de cultura i de sang, han creat 
vineles massa forts perqué es trenquin amb 
el goig de la llibertat, que mes aviat relliga 
perqué és generosa. 

Son ells, amb el seu «caudillo» al cap-
davant, els que minimitzen tant l'Espanya, 
tot i parlant d'unitat, que no hi creuen 
gens ni mica. A hores d'ara potser ja no 
creuen ni en l'exércit d'ocupació. Pero, ells 
no son Espanya, ni els pobles d'Espanya. 
Son la superestructura d'un Estat anti-na-
cional i anti-social; d'un Estat dissolvent, 
feral, que comenca amb la Inquisició i aca
ba fent la Inquisició-Estat. 

Hi ha un nacionalisme deis opressors i 
un nacionalisme deis oprimits, com remar-
cava fa uns anys Michel Collinet. El nacio
nalisme espanyol és «voluntat d'imperi», 
enfront del nostre, que és un sentiment 
transitori per a enderrocar la superestruc
tura de la burocracia espanyola — una Es-



glésia, un Exércit i una administrado bu-
rocratitzades — i fer la comunitat amb els 
altres pobles d'Espanya per tal d'assolir el 
mes alt ideal huma d'unitat. 

Endebades els catalans serem nacionalis-
tes si no ens sentim subordináis a una tas
ca d'unitat nacional, de la qual tots plegats 
hem d'ésser responsables. Aquesta és una 
qüestió previa. Altrament, el nacionalisme 

De llibres 
Mari'a-Aurelia Capmany és una de les es-

criptores catalanes de la nova generada 
—• va néixer a Barcelona el 3 d'agost del 
1918 — que manté un ritme de prodúcelo 
literaria deis mes intensos. La seva sensibili-
tat femenina l'empeny a tractar els temes 
en qué l'amor és un teló de fons on les figu
res es mouen amb una desimboltura i un 
relien que retenen Vinterés del lector per l'en-
treteixit de passions amb qué es mouen. Com 
la majoria deis escriptors de la mateixa ge
nerado, Maria-Aurélia Capmany no pot des-
prendre's del record que den conservar de 
la lluita sense pietat entre els bándols, pero 
aix't com alguns deis escriptors, en cátala o 
en castellá, s'expressen en un estil treme-
bund, Alaria-Aurelia Capmany ba aconseguit 
vencer aqueix estat d'angoixa i emprendre 
un camí mes Iluminas i mes airejat. En la 
seva novel-leta Ara que acaba de publicar 
Nova Col-lecció Lletres, de Barcelona, tracta 
el tema del retom al país de naixenca des-
prés de la guerra. Ha estat una guerra llarga 
i cruenta i encara que la trama té per esce-
nari un país del nord d'Europa, els perso-
natges no ens son desconeguts i el país tam-
poc, perqué l'autora de Ara tindrd prou 
traca per situar el lector en llocs que li sera 
fácil reconéixer, Eloi Fuster, en tornar a casa 
seva a Vacabament de la guerra, es traba amb 
els pares desapareguts i la casa enrunada 
pels bombardeigs de l'aviació. I Lia, la xi-
cota amb qui pensava casar-se, s'ha fet fo-
nedissa. Aconsegueix, per fi, saber-ne noti
cies, per bé que Lia ara esta compromesa 
amb Daniel Ferrer, el non director de ¡'Ins
tituí, home excéntric i conspirador empe-
dreit. La passió que s'havia enees entorn de 
Lia i Eloi no s'ha apagat del tot i es retroben 
en una nova fase de l'idil-li que sois la 
guerra va interrompre. Daniel Ferrer en re
irá les conseqüéncies. L'Eloi, pero, no es 
troba a gust i sent néixer en ell un desig 
d'evasió, a la recerca d'un altre amor per-
dut d'abans de la guerra. I abandona Lia i 
la ciutat on va néixer i la casa enrunada. 
Altres rostres de dones que havia estimat se 
li apareixen i el segueixen en la seva peregri
nado: Monica, Martina.. . Els desplacaments 
i el retrobament ja no serán un consol per 
a Vánima turmentada d'Eloi Fuster. Els dies 
serens d'abans de la guerra ja no tornaran. 

* 
Les diverses monografies aplegades per 

Guillem Díaz Plaja — aquest manresá de 
pare mallorquí i mare empordanesa — en el 
volum de la Biblioteca Selecta De Literatura 
Catalana, formen un conjunt d'estudis sobre 
diversos aspectes de la literatura catalana 
des del teatre cátala medieval fins el moder-
nisme en una síntesi que pot preparar el 
terreny per a estudis mes profunds, suplint 
la manca de manuals que es nota en Tactual 
producció editorial en cátala. A part l'inte-
rés que desvetlla el capítol Viatgers a casa 
nostra, per les opinions que expressen deis 
catalans i de Catalunya, crida particularment 
l'atenció el dedicat a estudiar la pre-Renai-
xenca, com antecedent mes immediat a la 
data de publicado de l'Oda a la Patria. 
I cita la Gramática de Ballot i Torres 
(1814) a la qual serveix d'entrada un dístic 
que fa endevinar una consciéncia de cata-
lanitat: 

Criat en la patria que's din Cataluña, 
no vol aquest llibre mudar son llenguatge. 

V E U C A T A L A N A 

de cadascú és cabória, saltiri o flastomia, 
segons el temperament o I'humor del dia. 
A molts fará riure, a altres els fará plorar 
o els fará enfadar. I l'Espanya d'en Franco 
podrá sense perill continuar espaordint, 
amb la seva gran bubota del separatis-
me, amb la qual — aparellada amb el co-
munisme — va alear la seva bastida. 

A N T O N I M. SBERT 

Abans de Ballot es publicava, el 1754, una 
obra de Pere Salsas i Trilla, en cinc volums, 
Promptuari moral, sagrat y cathecisme pas
toral en la qual, després de remarcar la im
portancia de Catalunya al llarg de la seva 
historia, expressava l'obligació d'usar la llen-
gua catalana abans que cap altra. Una polé
mica que es va encendre a les planes de Diari 
de Barcelona el 1796, ens recorda la picaba-
ralla que encara no s'ha esvaít, entre el cá
tala idioma i el cátala «dialecto». Un deis 
contrincants cita una obra anterior a la de 
Pere Salsas, el Prontuario orthológico-gra-
phico trilingüe, publicat peí P. Anglés el 
1742 i que si bé escrit en castellá, és tota 

EL P R E S I D E N T 
D E LA G E N E R A L I T A T D E 
C A T A L U N Y A , A M É X I C 

Després d'assitir ais Jocs Floráis de la 
Llengua Catalana celebrats a Mendoza, Re
pública Argentina, el dia 8 de novembre de 
l'any passat, i de visitar molts diversos pai-
sos de Centre i Sud-América, el president de 
la Generalitat de Catalunya, Josep Terra-
dellas, arriba a Méxic el dia 8 de desembre. 

Durant la seva estada a la capital mexi
cana, Josep Terradellas parla amb catalans, 
espanyols i bases, visita l'Orfeó Cátala, el 
Centre Base i l'Ateneo Espanyol, i el dia 27, 
a la nit, es reuní amb lEsquerra Republi
cana de Catalunya. També féu un viatge a 
Guadalajara, on saluda els socis del Centre 
Cátala de la capital de l'Estat de Jalisco. 

El president de la Generalitat de Catalu
nya, Josep Terradellas, sortí de Méxic, cap 
a Franca, el dia 28. 

Amb la visita a Méxic fin! el seu viatge 
per América. 

H O M E N A T G E A L M E S T R E 

P A U C A S A L S 

El 18 de desembre proppassat, l'Orfeó Cá
tala de Méxic fou escenari d'un esdeveni-
ment únic en el seu genere: la secció de la 
Massa Coral d'aqueixa entitat, en col-labora-
ció amb el Centre d'Informació de les Na-
cions Unides —que dirigeix l'advocat Mi-
quel A. Marín —., oferí una trasmissió en 
disc estereofónic del memorable concert de
dicat al XIII aniversari de l 'ONU, que 
s'efectuá el 24 d'octubre a Nova York, París 
i Ginebra, i en el qual prengué part, en la 
primera de les ciutats esmentades, el Mestre 
Pau Casáis. En el mateix acte es projectá un 
film en el qual apareix l'eximi violoncelista 
interpretant la Sonata número 2 en re majar 
per a violoncel i piano de J. S. Bach, acom-
panyat peí famós pianista Mieczyslaw Hors-
zowski. 

La gran sala de l'Orfeó Cátala de Méxic 
s'emplená de gom a gom, fins a resultar in-
suficient per a donar cabuda al públie — ca
talans i mexicans— que assistí a l'acte. 
Aquest va constituir, en realitat, un fervorós 
homenatge al mestre Casáis, el qual, en 
aparéixer en la pantalla i al final de la seva 
actuario, fou llargament aplaudit per la con
currencia. 

Tenim noticia que el Centre Cátala de 
Guadalajara, Méxic, en col-laboració també 
amb el Centre d'Informació de les Nacions 
Unides, está preparant una repetició del ma
teix acte en aquella ciutat. 
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ella una defensa del cátala com idioma. El 
buit entre la plenitud d'Auziás March i Ber-
nat Metge i la pre-Renaixenca havia de ser 
omplert per la poesía del periode barroc 
amb Vicenc García, «el rector de Vallfogo-
na», nascut a Tortosa el 1582, Francesc Fon-
tanella i Josep Romaguera. Les lletres cata
lanes feren, pero, un bot decisiu a comen-
cament de segle amb el modernisme, per 
a l'estudi del qual caldrá teñir present la in
fluencia que no deixaren de teñir les publi-
cacions literáries com L'Avenc, Joventul i 
Catalunya que realitzen una tasca introduc
toria deis noms mes prestigiosos en el «final 
del segle» europeu. Rubén Darío, amb la 
seva sensibilitat de poeta havia de remarcar 
el veritable significant que tenien aquests 
nous corrents literaris quan digué «. . . encara 
que s'acusi els promotors d'aquest moviment 
d'ésser ¡ndustrialistes, catalanistes o egoistes, 
el cas és que ells, restant catalans, son uni-
versals». L'assaig dedicat al modernisme, ti-
tulat modestament Notes sobre el modernis
me a Catalunya, és una part especialment 
amena d'aquest llibre, en la qual l'interés deis 
fets citats es combina feliement amb l'interés 
deis comentaris, lúcids i aguts, sobre l'etapa 
modernista en la vida catalana. — R. F. 

EDITO RI AL XALOC 

I Acaba d'aparéixer el segott volum 

Q V A R A N T A ANYS 
D A D V O C A T 
Historia del meu temps 

Per AMADEU HURTADO 

Un volum de 310 pagines, amb 
coberta i].lustrada i retrat de-poca 
de fautor, $ 25.00. 
A recordar, el primer volum de 
la mateixa obra, publicat el 1956. 

• Tenim a la disposició deis qui 
vulguin completar la documenta
do d'aqueix periode historie: 
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20 lamines fora de text. Preu deis 
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GLOSSARI D'AFERS INTERNACWNALS 
Per FAVENCIUS 

MÉXIC i GUATEMALA. Per la proximitat, ens interessa a l'exili l'incident que es pro-
dueixi davant de la porta. El que Guatemala ha provocat amb Méxic per interessos pesquers 
ha confirmat l'actitud digna i mesurada, ajustada al Dret Internacional, que Méxic sus
tenta com a característica propia en les seves relacions exteriors. És difícil qualificar l'atza-
gaiada del matamoros de mes enllá del Suchiate. És enconratjadora la posició serena de 
Méxic, sense prevaldre's de la forca superior i apel-lant a les organitzacions de convivencia 
americana dintre del Dret, amb abstenció d'histerismes i patriotismes de faramalla. 

VACANCES DE NADAL. Fins en l'activitat diplomática s'ha experimentat una mena de 
treva. Els mes inquiets deis dirigents s'han dedicat a viatges de bona voluntat. Tal el de 
Tito per Egipte i Indonesia. I el de Mikoian, brac dret de Khruixtxev, pels Estats Units. 

El fet sobresortint ha estat la fúgida de Batista, l'ex-president de Cuba. No és de supo-
sar que porti grans canvis en la situació internacional. És un afer intern deis cubans. Potser 
pot teñir ressó a la Dominicana i a la Nicaragua deis Somoza. Ben classificat o no, s'havia 
fet passar a Batista per dictador, com comenta Jiménez de Asúa. Pero aquest il-lustre pe
nalista també s'equivoca sovint. Com quan diu que la causa de Catalunya és un afer de 
Guardia Civil. 

LA POMA ÉS BERLÍN. La de la discordia. Berlín és pedra de toe per valorar el mérit 
respectiu d'una democracia i una economía lliure en relació a un ersalz de democracia, la 
dirigida, i a una economía estatal planificada. 

La unificado d'Alemanya, centrada a Berlín, és quelcom mes que un conflicte polític. 
Representa el triomf o l'ensorrament de la política d'entesa europea patrocinada per l'Ale-
manya i la Franca de post-guerra. Ais russos els ha de doldre perdre les posicions comer
ciáis que els assegura el control de l'Alemanya Oriental. Si consenteixen que l'Alemanya 
unificada entri en el Mercat Comú Europeu s'esvaeixen llurs somnis de domini en l'Europa 
Occidental i Central. Per aixó cal esperar molta brega abans no es resignin a respectar les 
liéis geo-polítiques que exigeixen la unitat alemanya en una Europa lliure. 

A Berlín es juga actualment la partida mes dura per a l'economia i el prestigi soviétic. 
Renunciar al domini d'Alemanya és per a la URSS renunciar per molt temps a la invasió 
de tota Europa. Car una Europa Occidental unida és la tercera forca que pot equilibrar la 
política internacional, assegurant la pau. 

D E LA TERRA AL SOL. Indubtablement és un triomf científic, que es pot negociar en la 
pugna material, el llancament del Lutnic a l'espai estelar. 

En certs temperaments, aqüestes gestes els accentua el pessímisme. No obliden que, tot 
parlant de pau, está ja construít un refugi a prova de bombes atómiques, sota el Kremlin, 
a 400 metres de profunditat i amb una foradada de 11 quilómetres. 

És evident que els mamífers mes tímids preferiríem que la ciencia despengués els diners 
i els esforcos a posar els bistecs a pesseta en lloc de tirar coets tan cars i períllosos. Els 
descobriments científics deis segles xvm i xix crearen el convenciment que mitjantcant els 
coneixements científics l'home progressaria indefinidament i miüoraria el nivell de vida 
deis pobles. Avui la ciencia es torna una amenaca per la supervivencia de l'espécie sí al 
principi de la lluita per la vida la rao humana no sap oposar el principi de la coMaboració 
per la coexistencia. 

ELS FOCS. Continúen encesos a Formosa i a Algéria. En forma latent és explosiva la 
situació a l'Irak, on Kassem sembla no decidir-se entre una dictadura rival de la de Nasser, 
sota la protecció comunista, o un assaig de régim democrátic estintolat per Occident i els 
seus ve'ins mes propers. Les noves son tan confuses com les referents a les intencions de la 
visita de Mikoian a la Casa Blanca. 

Informado diversa 
* Mr. Charles O. Porter, que en 1956 fou 
elegit diputat per l'Estat d'Oregon amb una 
diferencia de 4.000 vots sobre el candidat 
república, ha tornat a ser elegit amb una 
diferencia de 10.000 vots sobre el contrin-
cant. Aquesta victoria demostra el creixent 
prestigi de Mr. Porter, no solament peí sig-
nificatiu aument de vots sino també perqué, 
en canvi, el governador del mateix Estat, 
que també és demócrata, ha estat derrotat 
per mes de 30.000 vots. Per altra part, Tru-
jillo havia pres partit peí contrincant re
pública, que féu una intensa campanya per 
televisió; i es sap que el govern dominica 
f.'havia adrecat a la Cambra de Corriere. 
d'Oregon advertint que la reelecció de Porter 
repercutiría desfavorablement en les expor-
tacions d'aquell Estat a la República Domi
nicana. La representació del Govern d'Euz-
kadi ais Estats Units ha trames una carta 
de felicitado a Mr. Porter, ardent campíó 
de la campanya que ve demanant l'escla-
riment total deis tenebrosos successos que 
han costat la vida, almenys, al professor 
Galíndez, delegat del Govern d'Euzkadi, i 
a l'aviador americá Gerald Murphy, d'Ore
gon. 
* El violinista barceloní Joan Manen ha 
regalat a la ciutat l'edifici que está cons-
truint al carrer de Balmes. Contindrá una 
gran sala d'espectacles i un teatre mes re-
du'it que podrá ser destinat per l'Ajuntament 
a activitats artístiques i culturáis. 
* Segons el pintor cátala Rafael Duran-
camps, «els pintors abstractes son uns gam
berros de l'Art, i els seus seguidors, uns 
ignorants que no entenen un borrall de pin
tura». 
* Davant la Universitat de Viena hi hagué 
una manifestació d'estudiants per a protestar 
que s'hagués rebut a don Javier Rubio, mi
nistre espanyol d'Educació Nacional. 
* Ais 89 anys d'edat ha mort, a Madrid, 
Antonio Royo Villanova Com els seus ger-
mans ja desapareguts, Ricardo, metge, i Luis, 
periodista, nasqué a Saragossa, pero la seva 
residencia a Valladolid, on a la Universitat 
obtingué, en 1894, la cátedra de Dret Polític 
i Administratiu, l'incorporá a les forces de 
Santiago Alba, qui, en ocasió del desastre 
colonial del 1898 eomencá a fer-se notar 
com secretan de la Unión Nacional que 
varen fundar Joaquín Costa i Basilio Pa
raíso. Aquesta és la rao per la qual Royo 
Villanova, que durant la monarquía fou di
putat i senador del partit . liberal al qual 
pertanyia Alba, arribes a ser ministre de 
Marina amb la República per haver seguit 
Alba quan aquest s'inscriví al partit- radical 
de Lerroux. En les seves campanyes sobre 
els estatuts d'autonomia apareixia com ar-
gument de gran efecte a Madrid Tafirmació 
que «si se concede la autonomía a Cataluña 
y a Euzkadi, antes de mucho crecería hierba 
en la Puerta del Sol». 
* Eludes, revista editada pels jesuites de 
París, comenta en la seva revista de llibres 
l'obra de Merlau-Ponty sobre Les philoso-
phes célebres i adverteix que han estat orne-
sos, entre altres filósofs, Balmes i Unamuno. 
* Entre els col-laboradors d'un deis darrers 
números ¿'índice han coincidit Calvo Se-
rer, José de Benito, el jesuíta francés P. Da-
nielou, l'ex-ambaixador de la República que 
és Pérez de Ayala i l'ex-comunista Miguel 

Tagüeña. Aqueix universitari, que per la seva 
filiado comunista arriba a comanar durant 
la guerra civil un eos d'exércit, publica a 
l'esmentada revista l'article titulat El pa
triotismo de Djilas que la revista fa precedir 
d'unes notes sobre I'autor. «Un día de 1939 
salió de España un jefe militar de las tropas 
rojas. Fué a Moscú. Estudió en la Academia 
del Ejército soviético. Luego estuvo con Tito 
como organizador de la Escuela de cuadros 
de Estado Mayor del Ejército yugoslavo. A 
la ruptura de Stalin con el "mariscal", mar
chó a Checoslovaquia incorporándose a la 
investigación científica en la Universidad de 
Brno.» Després segueixen unes dades au-
tobiográfiques de Tagüeña, que li sol-licita 
índice. «Hubiera debido dedicarme sólo a 
la Física — diu Tagüeña — pero la vida me 
obligó a ser muchas otras cosas. Cuando en 
1935, a los veinte años, terminé mi licencia
tura de Ciencias, ya me había dejado ganar 

por la pasión política. En aquellos momentos 
mi generación, que había sido un testigo 
entusiasta, o por lo menos esperanzado, del 
advenimiento de la República, buscaba, ya 
desilusionado, nuevos cauces para hacer que 
España saliera de su postración. Unos nos 
inclinamos a la izquierda y otros hacía la 
derecha, pero, en el fondo todos queríamos 
lo mismo. Me refiero, naturalmente, a los 
que luchábamos de manera honrada, idea
lista. Por mucho tiempo arrinconé mi Premio 
Extraordinario de la Licenciatura. Me su
blevé en 1934, contra la República. En 1936 
tomé las armas para defenderla. Fui jefe 
de batallón, en Peguerinos; de brigada en 
Cuelgamuros, de división en Cherta y de 
cuerpo de ejército en el Ebro. Luego vino 
la emigración. Durante 17 años viví en Ru
sia o en países a ella sometidos. Fué una 
cruel desilusión. Mi fe, que creía firme, fué 
deshaciéndose ante la realidad de los he
chos que desfilaban ante mis ojos. Me ho
rrorizó la política soviética y sus secuelas. 
Ya sé que problemas hay muchos en el 
mundo, pero a mí me obsesionaba lo que de 
infrahumano hay en el comunismo, y cuan
do veo los crímenes que sigue cometiendo, 
como el último ejecutando a Nagy y sus 
compañeros, quisiera limpiarme otra vez del 
lodo que me alcanzó en mis años de con
tacto con él. Mi vida ha de tener sentido 
sólo si consigo quitarme esa mancha.» Creiem 
que també hauria pogut treure's aquest llot 
mantenint-se en una actitud molt mes digna 
que lliurar-se Uigat de peus i mans, i de 
pensament, a un régim igual o pitjor que el 
que l'ha embrutat. 

ANÍS * \M QUALITAT 

DESTILLAT PER ASTURIANA,S. A. 
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