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t e r ro r f ranquis ta 

LANUNCI de noves activitats poli-
tiques i socials antifranquistes i 

de sabotatges contra el régim dicta
torial espanyol, atribuides ais grups 
que actúen a l'Interior, d'acord amb 
els exiliats actius, ha donat pretext al 
general Franco per a dictar un decret 
que, en relació amb els actes terroristes 
i de tenencia d armes, no té res de nou 
i tot el previst en aquest decret ja 
era vigent peí Codi i les liéis comple-
mentáries espanyoles. 

El principal objectiu del decret del 
21 de setembre darrer és, en realitat, 
contrarestar els arguments jurídics em-
prats peí Collegi d'Advocats de Bar
celona davant del Fiscal de l'Audién-
cia Territorial i el document subscrit 
per 420 barcelonins denunciant al pre-
sident de la mateixa Audiencia la man
ca d'una situació de dret. 

El Collegi d'Advocats de Barcelo
na venia a dir al Fiscal que l'anome-
nat Fuero de los españoles era trans-
gredit constantment per les própies 
autoritats del régim encarregades d'a-
plicar-lo quan es tractava de la lliber-
tat, la integritat i la dignitat de la 
persona humana, i quan, en l'article 
primer, es declara que els espanyols 
teñen dret a la seguretat jurídica. Els 
vuit arricies del decret que ha vingut 
a legalitzar el terrorisme franquista, 
no solament repeteix tot el que hi ha 
legislat fins ara sobre ús d'armes i 
explosius, sino que confirma i avala 
la persecució practicada de les idees 
polítiques i socials contraríes al régim 
dictatorial espanyol; nega la llibertat 
d'informació i d'expressió garantitzada 
per les Nacions Unides; i mana de 
passar a la jurisdicció militar, per pro-
cediments sumaríssims, totes les cau
ses que, en régim normal, haurien de 
passar a la jurisdicció ordinaria. Així 

T ES eleccions per a President deis Estats Units hauran de celebrarse el 
•*—' proper mes de novembre i el resultat de la votació tindrá una impor

tancia extraordinaria. Els ciutadans de la mes gran democracia mundial decidi
rán, no solament els seus destins interns per al proper període de quatre anys, 
sino també Torientació de la política exterior del seu futur Govern. 

Per aixó, avui dia, la decisió del poblé nordamericá quan escolleixi el seu 
primer mandatari ens preocupa molt a tots, i ens atreviríem a dir que l'expecta-
ció és potser mes intensa a jora que a dins. 

Volem expressar el nostre profund respecte per la voluntat deis electors i 
en cap moment voldríem significar una ingerencia en els assumptes interiors del 
País del Nord, pero és evident que una gran part d'alló que hauran de dirimir 
a les urnes, escapa ais límits de les seves fronteres. A mes de la nova política 
fiscal, de la protecció a Yagricultura, de la discriminado racial, i de tants proble-
mes interns que no deixen de teñir la seva urgencia, sota un punt de vista de-
méstic, hi ha una qüeslió transcendental per a la Humanitat, que és la seva 
propia supervivencia amb l'assegurament de la pau mundial, i els Estats Units 
son els actors principáis del drama. No els ha de sorprendre, dones, estar expo-
sats a la crítica i que siguem mes exigents amb ells que amb els comparses. 

Uadministrado actual ha comes, al nostre entendre, molts errors en la seva 
política internacional, i en alió que ells créien que constituía la defensa ñéls 
interessos económics deis seus ciutadans a l'exterior han arribat a oblidar el res
pecte a una moral pública, a una ética, que encara que no estigui escrita en un 
Codi, está en la consciéncia deis homes lliures, d'aquelk que creuen en uns prin-
cipis de dignitat humana. El suport oficial d'un bon nombre de dictadures, 
entre elles la del General Franco, és una flagrant contradicció amb els principis 
interns, el respecte a la Justicia i a la Llibertat. 

La nostra esperanca d'una rectificado estriba en un canvi en VAdministrado 
i pensem que un President Demócrata podría lluitar també, com digué Lincoln 
a Gettysburg, per a que no desaparegui de la térra el Govern del poblé peí 
poblé i per al poblé. 

I esperem, els catalans, no ésser oblidats, per raons (^estrategia militar. 

es dona la resposta que, amb carác
ter retroactiu, el President de ¡Au
diencia i el F i s c a l traslladaran al 
Col legi dAdvocats de Barcelona i ais 
ciutadans que reclamen una situació 
de dret al país. 

I la causa oberta contra la policía 
torturadora deis detinguts será arxi-

vada i el policía Creix será ascendit 
amb tots els honors per haver com-
plert el que li manen el Cap Superior 
de Policia de Barcelona, el Governa-
dor Civil, el Ministre de la Governa-
ció i el propi general Franco. 

Barcelona. 
JOAN MONTBLANC 
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BLANC, TERESA MUNTANYA, NOI D'URGELL, FRANCESC PAMELLO, ANTONI 

PEYRl, JOSEP SOLER VIDAL. 
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L'ACCIO INTERNACIONAL DEL C.N.C. 

A la lll Conferencia General de 
l'Associació Internacional cVUniver-
sitats. 

Ciutat de Méxic. 

En nom deis professors i estudiants 
universitaris de Catalunya, que es tra
ben impossibilitats de fer sentir la se-
va veu en aquesta lll Conferencia 
General de l'Associació Internacional 
d'Universitats perqué viuen sotmesos 
a un régim polític foraster que té con
culcáis tots els drets de la persona hu
mana, venim a denunciar ah universi
taris demócrates de tot el món la si
tuado que existeix a la Universital de 
Barcelona d'encá de la imjjosició, fa 
mes de vint anys, del régim totalitari 
espanyol del general Francisco 
Franco. 

La Universitat del régim autonómic 
cátala (1932-1938) que va substituir a 
la Universitat Nacional de Catalunya, 
creada per decret del President Frún
cese Macvá arran de la proclamado 
de la República Catalana el 14 d'a-
bril del 1931, ha estat sotmesa a l'uni-
formisme espanyol i fidioma i la cul
tura del nostre poblé han estat ban-
dejats de totes les Facultáis, com ho 
han estat de tots els centres d'ense-
nyament deis pa'isos de llengua cata
lana (Catalunya, el País Valencia i les 
liles Balears); el professorat cátala de 
la Universitat de Barcelona té prohi
ba de donar les classes en la llengua 
de la nostra patria; els alumnes teñen 
prohibit d'expressar-se en el propi idio
ma matern; cap llibre de texl no pot 
ésser editat en catató; cap revista d'es-
tudis universitaris ni cap publicado 
universitaria deis estudiants no pot 
ésser editada en la llengua del país i 
totes les que s'han editat han estat 
perseguides i condemnats els seus 
grups editors; els professors i estu
diants s'han de sotmetre ais dictats 
d'uns programes elaboráis amb la prin
cipal missió dimposar les doctrines 
totalitáries de l'Estat espanyol. La 
ideología nacional-sindicalista, propia 
del régim del general Franco, és la 
característica de tots els programes 
universitaris i escolars. La llibertat de 
cátedra no existeix. L'autonomia uni
versitaria ha estat proscrita. L'obliga-
ció de pertányer a l'únic Sindicat uni-
versitari autorizat pel régim no per-
met la lliure associació deis estudiants 
i professors i és imposada una disci
plina política centralista pels hereus 
de Hitler i Mussolini. 

Aquesta situado ha provocat molt 
sovint situacions greus a la Universi

tat de Barcelona. Durant els anys 
1956 i 1957 els incidents foren soro-
llosos i fins i tot van provocar Yadhe-
sió de 76 escriptors i universitaris de 
llengua castellana, els quak s'adreca-
ren al seu Ministre d'Educació Nacio
nal per a fer-li veure la injusticia del 
sistema aplicat ais universitaris ca
talans. 

Per la seva banda, els universitaris 
catalans, el mes de novembre del 
1956, ja s'havien adreqat al Rector de 
la Universitat de Barcelona, imposat 
pel régim franquista, i en denunciar-
li la greu situado creada al primer 
centre d'ensenyament de Catalunya, 
deien, entre alttes, coses com aqües
tes: 

«Barcelona és la capital de Ca
talunya, centre espiritual d'un 
poblé que posseeix una llengua i 
una cultura própies. Per dedúc
elo lógica, dones, la Universitat 
de Barcelona hauria d'ésser la 
llar de la cultura catalana, el lloc 
on plasmar les formes superiors 
de l'esperit de Catalunya. Para-
doxalment, és la nostra Túnica 
Universitat del món on no és 
ensenyat ni tan solament ¡'idio
ma del país on radica, i a la qual 
son alienes la seva tradició i 
la seva cultura. Vincular la Uni
versitat a la térra, implantar-la 
com a expressió de la realitat del 
país, catalanitzar-la, en fi, és in
dispensable perqué esdevingui 
una auténtica llar de cultura i 
d'espiritualitat. Llibertat espiri
tual i catalanitat, son per a nos-
altres, reivindicacions indestria-
bles; i consti que som els pri-
mers a lamentar que per manca 
de sinceritat i de realisme, unes 
qüestions purament culturáis ha-
gin d'ésser presentades amb una 
cruesa impropia del llenguatge 
pacífic i raonable que les Uni-
versitats solen emprar arreu, i 
hágim de recorrer al mot rei
vindicado en qüestions primá-
ries de dret huma...» 

Aquest full fou divulgat clandestina-
ment i donat a conéixer al món lliure, 
comencant pels principáis organismos 
internacionals: les Nacions Unides, la 
Unesco, la Secretaria Coordinadora 
de les Unions Nacionals d'Estudiants, 
etc., etc. 

La situado ha empitjorat aquests 
darrers temps. El mes de gener d'a-
quest any un centenar d'escriptors, ar-

tistes i homes de ciencia catalans van 
sortir en defensa de l'idioma i la cul
tura de la nostra térra i reclamaven: 

*Que en tots els graos de l'en-
senyament públie i privat a les 
tenes de llengua catalana siguin 
establertes classes regulars d'a-
questa llengua dacord amb les 
normes pedagógiques modernes; 

Que siguin donades les facili
táis nornuils i recomanables al 
funcionament reglamentan de les 
entitats científiques i literáries 
que teñen per objerte el conreu 
i la difusió de la cultura catala
na en les seves expansions mes 
elevades...» 

Els intéHeduals catalans que recla
maven él réspede degut a Vidioma i 
a les institudons de cultura catalanes 
el mes de gener del 1960, aludien, 
principalment, a la situado en qué es 
traba l'lnstitut dEstudis Catalans, la 
mes alta de les nostres institudons de 
cultura, Membre de la Unió Acadé
mica Internadonal, que té la seva 
vida científica prohibida pel régim 
dictatorial espanyol d'avui. 

El Pen Club Internacional, conside-
rant justes les reclamacions deis es
criptors i universitaris catalans, ha re-
colzat aqüestes reivindicacions en to
tes les reunions que ha celebrat i ha 
protestat contra la persistencia de la 
censura previa per a l'edició de tota 
mena de llibres i especialment sobre 
els editats en catató. 

Els estudiants de diverses Facultáis 
universitaries, no fa gaires dies que 
també reclamaven, en manifestaeions 
i fulls clandestins, que acabes el ré
gim de Urania que impera damunt la 
Universitat de Barcelona. I l'activüat 
reivindicadora deis estudiants univer
sitaris catalans ha trobat en tot mo-
ment el recolzament i l'ajut moral a 
tots els congressos internacionals d'es-
tudiants que s'han celebrat a Europa 
i América. 

En nom, dones, deis universitaris 
catalans. 

Apellem a la III Conferencia Ge
neral de l'Associació Internacional 
dUniversitats perqué acudi també en 
ajut deis universitaris catalans, tot de-
fensant els postuláis de la Carta Uni
versal de Drets Humans que el régim 
franquista está obligat d'acatar des-
prés del seu ingrés a les Naciom Uni-
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des i a la Unesco; i preguern a la Con
ferencia i ais Honorables Delegáis 
universitaris de tot el món, que facin 
saber al general Francisco Franco, 
d'Espanya, llur solidaritat amb les rei-
vindicacions lingüístiques i culturáis 
catalanes, reclamant el respecte degut 
a Vidioma deis páisos germans, d'an-
tiga tradició i prestigi democrátic i 
cultural a tota la Mediterránia, i, avui, 

A la Comissió de Drets Humans de 
les Nacions Unides. 

Nova York. 
El Consell Nacional Cátala ha 

apellat diverses vegades a la Comis
sió de Drets Humans de les Nacions 
Unides per a denunciar repetides 
transgressions del contingut de la Car
ta Universal de Drets Humans pel ré
gim dictatorial espanyol del general 
Francisco Franco; 

El C. N. C. ha demostrat que el 
régim franquista no respecta res del 
que mana la Carta sobre els drets fo-
namentals de la persona humana i els 
catalans pateixen doblement les arbi-
trarietats deis altres ciutadans: com a 
súbdits forgosos d'un Estat foraster i 
com a ciutadans de la Nació catalana; 

Les tortures i els tractes inhumans 
han estat aplicats des de fa vint anys 
ais detinguts acusats d'adversaris del 
régim (Vegi's Article 5 de la Carta); 
les detencions arbitráries, els maltrae-
tes i fins i tot els segrestaments s'han 
practicat amb tot el cinisme, i, entre 
els segrestaments mes escandalosos, 
cal recordar el realitzat contra el Pre-
sident de Catalunya, l'Honorable Lluis 
Companys i Jover, detingut en terri-
tori francés amb la colláboració de 
la Gestapo alemanya i portat davant 
d'un Consell de Guerra que el va fer 
afusellar el 15 d'octubre del 1940 (Ve
gi's Article 9 de la Carta); la inviola-
bilitat de la vida privada, de la fami
lia, del domicili i de la corresponden
cia no és respectada (Vegi's Y Article 
12 de la Carta); ningú no pot sortir 
del país i retornar-hi sense venir obli-
gat a signar un document infamant 
d'acatament al régim totalitari del ge
neral Franco (Vegi's Article 12 Apar-
tat 2); la llibertat de pensament ha 
estat proscrita (Vegi's Article 18); la 
llihertat d'expressió no existeix (Vegi's 
Article 19); la llibertat de reunió i 
d'associació és perseguida (Vegi's Ar
ticle 20); els tréballadors venen obli
gáis a perthnyer a l'únic Sindicat to-
lerat pel régim (Vegi's Article 20 
Apartat 2); no poden sindicarse lliu-
rement (Vegi's Article 23 Apartat 4); 
Texercici deis drets ciutadans és con-
culcat (Vegi's Article 21); les eleccions 

reclamat insistentment per la gran ma-
\oria deis ciutadans. 

En nom deis universitaris catalans, 
saludem la 111 Conferencia General de 
YAssociació Internacional d'Universi-
tats i ais Honorables Delegáis, i 
agraim per endavant el seu recolza-
ment moral en defensa deis drets cul
turáis imprescriptibles de la nació ca
talana. 

o e o 

per sufragi universal nuii no han estat 
fetes ais territoris dominats pel régim 
franquista (Vegi's Article 21 Apartat 
2); l'educació deis infants de Catalu
nya i deis altres paisos de llengua ca
talana és feta sense respectar Vidioma 
matern (Vegi's Article 26 Apartat 2); 
la voluntat paterna sobre Teducació, 
no compta per a res (Vegi's Article 26 
Apartat 3); les activitats culturáis son 
limitades a les organitzacions que fan 
acatament al sistema totalitari espa
nyol i son prohibides a entitats inde-
pendents com és l'lnstitut d'Estudis 
Catalans, Membre de la Unió Acadé
mica Internacional (Vegi's Article 27); 
i VArticle 30 de la Carta que diu que 
ni l'Estat ni cap persona no poden em
preñare activitats ni realitzar actes en
camináis a la supressió de qualsevol 
deis drets i llibertats proclamáis uní-
versalment, son escarnits pel régim 
totalitari espanyol del general Franco. 

Es evident, dones, que un gran 
nombre deis articles de la Declarado 
Universal de Drets Humans de les Na
cions Unides son burlats pel régim 
politic imperant a les nacionalitats i 
pobles que formen Tactual Estat es
panyol. 

El sistema de terror policiac havia 
impedit fins ara que el poblé de Ca
talunya s'atrevís a protestar contra 
tantes arbitrarietats, contra els inqua-
lificables segrestaments, contra els in-
sults i les tortures ais detinguts, con
tra el tráete inhuma ais condemnats 
polítics, tot practicat amb la major im-
punitat. Avui, pero, l'escándol deis 
procediments emprats per la policía 
franquista de Barcelona ha fet aixecar 
la protesta ciutadana i els catalans han 
donat la cara a l'enemic per a denun
ciar ais Tribunals de Justicia la trans-
gressió persistent de VArticle 5 de la 
Carta on es diu que ningú no será 
sotmés a tortures ni a penes o tractes 
cruels, inhumans o degradants. 

Els joves catalans detinguts amb 
motiu d'uns incidents ocorreguts al 
Palau de la Música Catalana, de Bar
celona, el 19 de maig del 1960, pel 
simple fet cTentonar el «Cant a la 
Senyera», foren hárbarament torturáis 

Ciutat de Méxic, setembre del 1960. 

Per la lnstitució de Cultura Cata
lana: Doctor Francesc Paniello i Ar-
tur Costa. Per la Societat Catalana 
d'Estudis Internacionals: Doctor An
toni Peyrí i Josep Soler Vidal. Pel 
Consell Nadotuil Cátala: Pius Arias 
Mayol, Joan Carreres Palet i Miquel 
Ferrer. 

i insultáis per la policía a les ordres 
del Governador Civil de Barcelona, 
general Felipe Acedo Colunga, máxim 
representant de l'Estat espanyol a Ca
talunya i Cap del partit únic imposat 
a tot el país; els elements de la poli
cía espanyola declaraven amb orgull 
que tenien autorització per a compor
tarse d'aquella manera i per consi
derar com esclaus ais catalans. I el 
general Acedo Colunga els donava la 
rao públicament en un discurs pro-
nunciat a Igualada el día 19 de juny 
del 1960, el text integre del qual va 
publicar la premsa, tota ella servidora 
del régim, i va dir que els catalans 
eren uns mal nacidos. 

Tots aquests fets delictuosos han es
tat avaláis per les declaracions deis 
detinguts fetes davant deis propis ad
vocáis i davant del Notari de Barce
lona, Antoni Gual i Ubach, segons 
consta en les Actes notaríais números 
2.068 al 2.075 del seu Protocol cTIns-
truments Públics. I els advocats de-
fensors deis joves torturáis i insultats 
han acudit a l'lllustre Collegi d'Ad
vocáis de Barcelona perqué, iTacord 
amb els seus Estatuís, recolzi la de
nuncia feta davant deis Tribunals de 
Justicia. 

Pero la Justicia de l'Espanya actual 
está, com tot, supeditada a la volun
tat dictatorial del franquisme i no ofe-
reix cap mena de garantía. Per aixó, 
el Consell Nacional Cátala apella no-
vament a la Comissió de Drets Hu
mans de les Nacions Unides i sabedor 
que aquest organisme encara no té 
facultáis per a imposar sancions ais 
Estats transgressors de la Carta Uni
versal, només demana que siguí desig
nada una Comissió Internacional que 
s encarregui d'ohrir una informado so
bre els fets denunciáis i controli la 
tramitado de la denuncia feta pel 
Collegi d'Advocats de Barcelona, per 
tal que els servidors del régim totali
tari espanyol no puguin eludir l'acció 
de la Justicia que mereixen pel seu 
comportament inhuma. 

CONSELL NACIONAL CÁTALA 

MIQUEL FERHEB, 

secretan general. 

file:///oria
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EL MEU 15 DE SETEMBRE 
EL 15 de setembre és el día de l'any 

1810 que va comencar a Méxic la 
guerra per a independitzar-se d'Es-
panya. Representa la lluita a mort 
contra l'estranger, la rebelió contra la 
metrópoli, la protesta del poblé débil 
contra el portaros, l'acabament de la 
colonia. 

Aquest matí del 16 de setembre pre-
senciava al Passeig de la Reforma les 
festes de l'aniversari. Tot Méxic llan-
cat al carrer en complir-se els 150 anys 
que Hidalgo dona el crit d'indepen-
déncia aixecant el poblé en armes al 
cap de 300 anys que els espanyols l'ha-
vien invadit. 

Quina sort la de Méxic! Presenciant 
la festa, pensava en Catalunya i em 
recordava de quan jo encara era es-
panyol, amb un estat d'ánim compli-
cat i difícil; un cúmul d'idees que, 
mes tard, he intentat d'ordenar con-
frontant el passat amb el present. Pen
sava que Catalunya es troba actual-
ment en una situació semblant a la 
de les colónies d'América la vigilia de 
sublevar-se; i recordava les guerres 
d'alliberament deis gauchos i llaneros, 
deis mexicans i guajiros; les terribles 
vicissituds passades, els crits de guer
ra iguals a tot América —el d'Hidal-
go a l'atri de l'Església de Dolores el 
15 de setembre del 1810, el de Mar
tí i Maceo a la manigua a fináis de 
segle— crits que el temps va esfumant 
i oblidant; crits necessaris per a l'alli-
berament, exponent del sentiment d'in-
dígenes i criollos. 

Aquelles colónies son ara pobles 
lliures i próspers. Avui, peí carrer, tot 
eren visques i crits de joia. Del que 
fou Tenerme, ni sen parla; ja no comp-
ta per a res en la vida de la nació; 
de l'epopeia, no en resta sino el record 
gloriós; de l'época de la colonia, l'a-
graiment i la rancúnia van a mitges. 
Han passat 150 anys i Espanya és a 
l'altra banda de l'Atlántic. El temps 
i la distancia, espiritual i física, han 
convertit I'odi a la metrópoli en un 
sentiment, inefable i mític, d'afecte a 
la madre patria. 

També pensava que Catalunya no 
té un 16 de setembre, no té unes fes-
tes patries. Té un crit d'independén-
cia per a ésser cridat sense que ningú 
no el senti; un himne nacional que no 
pot cantar, una bandera que ha d'a-
magar, un idioma que no pot parlar; 
tot perqué li ho priva Espanya, com 
ho privava ais mexicans, ais argentins, 
ais venecolans, ais cubans i ais filipins, 
que no volien ésser espanyols; com no 
ho volem ésser els catalans. 

Per qué els pobles han de conquis
tar amb sang i llágrimes la indepen

dencia? Per qué no és possible un 
arranjament pacífic? Per qué Espanya 
es dedica a assassinar patriotes com 
Hidalgo i Morelos, estudiants de Ya
ra i Rizal, Carrasco, Companys, Ra-
hola, i centenars i milers d"homes que 
li fugen deis dits i els caca com a ra
fes, realitzant una matanca inútil per
qué mai no podrá aturar la Historia? 

Quina tristor dins l'ánima! Només 
recordó amb joia la nit del 14 d'a-
bril del 1931, quan un piquet de sol-
dats proclamava l'Estat Cátala a la 
Placa de Sant Jaume. Des del baleó 

DESPRÉS de vint anys d'ignomínia 
política i depauperado económi

ca, sota un régim colonial imposat per 
l'ocupació militar espanyola, Catalu
nya torna a recobrar el seu esperit. En 
viles i ciutats, térra endins i vora el 
mar, un sector creixent de catalans 
sembla despertar d'un mal son i reac
ciona contra una situació d'explotació 
estrangera intolerable. Via jora Vinva-
sor!, hem sentit dir freqüentment, com 
un crit de revolta. I en aquest crit 
hi vibrava l'afany de redempció na
cional. 

Ni el régim totalitari de Franco, ni 
la Falange, ni els carlins, ni tampoc 
els renegats que per cooperar amb 
ells s'han venut la condició de cata
lans, h a n aconseguit ofegar aquell 
afany de redempció. Lúnica cosa que 
h a n aconseguit és fer manifestar 
aquest mateix afany a les altres terres 
de parla catalana. Aixó passa després 
de vint anys d'ocupació militar espa
nyola, perqué l'esperit de Catalunya 
és immortal, en la mesura que pot és
ser immortal la raca humana. Si aquell 
esperit s'ha d'extingir, será quan, per 
l'evolució geológica o per un cataclis
mo cósmic, les terres catalanes s'es-
borraran del mapa físic del món. 

Mentrestant, a les valls i a les mun-
tanyes i planures de les terres catala
nes, els que tenirn Catalunya per tér
ra mare, seguirem propugnant i rei-
vindicant les coses fonamentals: Repú
blica Catalana, Govern Cátala, Esco
les Catalanes. Tota la resta —organit-
zació política i económica, ordenació 
administrativa, millorament del nivell 
de vida, progrés social i cultural, in
tegrado de Catalunya a la nova Eu
ropa—, vindrá després com a resultat 
de la proclamació de la nostra inde
pendencia. Aquest anhel s'está defi-
nint cada dia mes en la mentalitat de 
la joventut d'avui que es disposa a 

del Palau de la Diputaeió de Barce
lona presenciávem l'espectacle i dup-
távem de si cía un somni; tan estra-
nya ens semblava la rcalitat. 

Pobra Catalunya! Les forces d'Es-
panya la teñen totalment endogalada 
i en un estat que arriba a dubtar de 
la seva existencia. Quan li arribará el 
seu 16 de setembre! Quin dia será 
que Catalunya, com avui tot Méxic, 
estará de festa eel lebrant la indepen
dencia! 

ANTONI PEYR1 

Ciutat de Méxic. 

lluitar amb totes les armes per a sa-
tisfer aquest afany patriótic. 

Mentre Catalunya continui sotmesa 
a l'Estat policía que representa l'Es-
panya d'avui, els únics sectors que 
poden teñir activitat política pública 
son els sectors no catalans que recol-
zen el régim. Els sectors polítics ca
talans, de filiació nacional i democrá
tica, no poden teñir activitats políti-
ques publiques. Si alguna sen desco-
breix és perqué la premsa franquista 
dona la noticia dfiaver-la descobert i 
anuncia la detenció d'alguns patriotes. 

Apart de les activitats artístiques 
que peí seu mitjá d'expressió —música, 
arts plástiques, etc.— no necessiten de 
l'idioma ni de temes de significado 
política per a poder expressar-se, les 
activitats culturáis catalanas també 
son vigilades i freqüentment prohibi-
des. La mes significativa d'aquestes 
prohibicions és la que pesa damunt 
l'Institut d'Estudis Catalans, institució 
máxima de la cultura catalana, les ac
tivitats culturáis de la qual no ha po-
gut evitar el régim totalitari espanyol. 

Després de molts anys d'experimen-
tació per a estatificar i dirigir l'eco-
nomia del país —amb greu perjudici 
per a l'economia catalana—, el fran-
quisme va fracassar i va haver d'adop-
tar una nova política i un Pía d'Esta-
bilització. 

Aquest Pía, que tenia com a missió 
liquidar les diverses oficines de con
trol eeonómic, restablir la llibertat i 
retornar al liberalisme eeonómic, sem
blava que havia de resoldre tots els 
problemes. La resistencia deis grans 
jerarques d e 1 nacional-sindicalisme 
fracassat fou vencuda. 

Pero per a portar endavant aquest 
Pía, que facilita mes la inversió es
trangera, i promoure l'intcrcanvi de 
productes amb altres paisos, alguns 
sectors económics n'han tocat les con-
seqüéncies, i, en molta mes gravetat 

L'ESPERIT CÁTALA 
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la classe treballadora. Hom suposava 
que l'aplicació del Pía augmentaría el 
cost de la vida en un vint-i-cinc per 
cent. La primera conseqüéncia fou la 
minva de la producció i la devallada 
del comer? interior. 

Les tímides protestes deis indus
triáis i comerciants, deis agrupaments 
de treballadors organitzats clandesti-
nament dintre els sindicáis obligatoris 
i únics del régim, les reclamacions deis 
intellectuals i d'institucions tan im
portamos com és el Collegi d'Advocats 
de Barcelona davant deis organismes 
judicials del propi régim, a desgrat de 
veure's obligáis a p r e s e n t a r - s e 
a r e c o n é i x e r la signatura po
sada al peu deis documents, son pro-
ves constants de I'alcament que es va 
produint en les diverses capes de la 
nostra societat m e s conscient. Els 
col laboracionistes, amb els seus dis
cursos enaltidors del caudillo i deis 
seus lacais pricipals, son contrarestats 
en la seva acció per l'acció digna i pa
triótica deis resistents, el nombre deis 
quals augmenta cada dia i ja en sur
ten entre antics collaboradors, ex-
franquistes penedits i ádhuc entre cas-
tellans que resideixen a Catalunya de 
fa molt de temps i s'indignen del tráete 
que es dona ais catalans i a totes les 
coses de casa nostra. 

o o » 

L'activitat que considerem mes con-
venient de realitzar des de l'exterior 
de Catalunya és la de l'ajut económic 
a les activitats culturáis i de resisten
cia que es realitzen amb penes i tre-
balls. Si aquest ajut permetés de pro-
duir manifestacions de protesta nacio
nal catalana ben sovint, tot i els pe-
rills que comportaría per ais lluita-
dors de l'interior, podent comptar amb 
el recolzament moral i económic ais 
que caiguessin a mans de la policía, 
no faria minvar l'entusiasme i l'esperit 
de sacrifici sino que els contingents de 
Uuitadors augmentarien considerable-
ment. En canví, si han de Uuitar des-
emparats del tot o amb els recursos 
migrats que es poden recaptar a l'inte
rior, l'esperit de lluita decau i l'entu
siasme p a t r i ó t i c s'aflebeix perqué 
no es comprova l'existéncia d'una vo-
luntat solidaria en el catalans de l'exili 
que viuen sense perills i disposen de 
mitjans económics mes o menys abun-
dants, comparats amb els escassos in-
gressos deis que treballen i lluiten a 
Catalunya. 

La missió del Consell Nacional Cá
tala a l'exterior és la de seguir com-
portant-se, com fins ara, fidel a la 
nostra causa nacional sense mixtifica-
cions de cap mena. Ha de continuar 
actuant com l'entitat mes representa
tiva del nacionalisme democrátic cáta
la, situat per damunt deis interessos 
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de partit i de grup. Els seus consellers 
no hem de renunciar ais nostres propis 
ideáis polítics, económics i socials 
pero hem de treballar al serveí de la 
nostra causa nacional per damunt deis 
nostres interessos partidistes o d'orga-
nització, deixant per al demá victoriós 
la defensa deis nostres programes par-
ticulars o de grup. 

I el Consell Nacional Cátala ha d es-
ser el capdavanter en l'ajut moral i 
económic ais catalans nacionals de l'in
terior que lluiten pensant, per damunt 
de tot, en la nostra causa nacional. La 
seva acció Catalunya endins, de soli-
daritat persistent i d'expansió d e i s 
seus Príncipís, ha de complementar-se, 
com es ve fent, amb l'acció interna
cional incansable i amplíssima. 

Noi D ' U R G E L L 

Barcelona (Catalunija). 

De la 
D e c l a r a c i ó de P r i n c i p i s 

La Conferencia Nacional Catalana 
es declara partidaria de desenvolupar 
una acció que vigoritzi en el nostre 
poblé la consciéncia nacional; que 
afirmi rotundament el dret de la Na
ció catalana a regir els seus propis des-
tins i que promogui constantment l'as-
piració de totes les terres catalanes, 
amb dret no reconegut, a una comuna 
sobirania política. Teñir consciéncia 
nacional és adonar-se de l'existéncia 
de la Patria i sentir-s'hi lligat per un 
conjunt de deures: sentir que la Pa
tria existeix i té una ánima, que és la 
seva cultura i el seu geni; i un eos, que 
és la seva ten-a i els seus filis; que té 
un passat, un present i un futur; que 
té una historia que al llarg deis segles 
ha demostrat unes possibilitats de vida 
nacional amb carácter propi i que ha 
creat uns valors definidors d'una ma
nera d'ésser que és la catalana. La di-
visió actual de les terres catalanes és 
obra de l'Estat espanyol i de la nostra 
propia feblesa. Per aconseguir que 
aquesta divisió desaparegui, hem de 
desenvolupar una acció que desvetlli 
en tots els pai'sos catalans llur catala-
nitat. No hem desperar que aquells 
que encara no senten la consciéncia 
nacional vinguin cap a nosaltres, sino 
que cal que els que ja sentim la ca-
talanitat — particularment els catalans 
del Principat, on ja hi ha una cons
ciéncia nacional ben desperta— anem 
a desvetllar-los, per tal de preparar la 
futura federació, quan aquesta sigui 
la voluntat, lliurement expresada, deis 
pai'sos que l'han d'integrar. La fede
ració del Principat, del País Valencia 
i de les Ules és el primer pas a donar 
en la integració de tots els pai'sos de 
llengua catalana. 

Méxic, 1953. 
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DOCUMENTS DE L'INTERIOR DE CATALUNYA 

i 
UNA ENQUESTA ENTRE LA JOVENTUT CATALANA 

LjORGANITZACIÓ «Virtélia», de Barcelona, ha obert 
una enquesta entre els joves d'ambdos sexes, l'edat 
deis quals está inclosa entre els 17 i 25 anys. Con

sideren! interessant de divulgar, entre la joventut de fora 
de Catalunya, algunes de les qüestions plantejades en l'En-
questa. Son les següents: 

Estás conforme amb la vida de la joventut dins el teu 
ambient o preferiñes que fos d'una altra manera? 

Creus que podrás aconseguir alió que aspires? 
Si has rebut educado religiosa, quina influencia te en 

la teva vida? Et serveix (¡alguna cosa? 
T'interesses per la marxa del teu país? I deis altres 

paisos? 
Hi ha algún sistema polític que pot facilitar la crei-

xenqa d'un país determinat? 
Qué opines deis sistemes hereditaris en política? 
Pensant en el futur, t'agradaria mes viure a l'estranger 

que a Catalunya? On i per qué? 
Formes part cFalguna agrupado o organització? De 

quin tipus? En una reunió, ets un element actiu o bé pre-
fereixes escoltar? 

Com veus el colonialisme i l'emancipació i les lluites 
entre ells? Qué penses deis problemes raciáls? 

Qué penses de la bomba atómica i del desarmament? 
Si et trobessis en una guerra, amb quin esperit la faries? 

Estás satisfet de la teva manera de viure? Ets felic? 
Rius molt sovint? Tens alguna preocupado essencial? 
Quina? 

Com esmerces les teves hores Mures? I les teves 
vacances? 

Quina opinió tens deis uníversitaris de la teva edat? 
Qué opines deis obrers de la teva edat? Tens conscién-

cia de les seves dificultats? 

Els joves d'ambdos sexes, de 17 ais 25 anys, que vul-
guin contestar aqüestes preguntes poden fer-ho adreeant-se, 
directament, a «Virtélia», Via Augusta, 197, Barcelona (6). 

2 

LA BURGESIA CATALANA ES QUEIXA 

LES Industries Benet i Campabadal, S. A., de Barcelo
na, han adoptat el sistema de comentar la situació 
económica i social del país per mitjá d'unes Caries 

Obertes adrecades ais seus clients. Heus ací algunes de les 
coses que diuen en la seva circular datada el 25 de juny 
darrer: 

«En iniciar-se la crisi, el Ministre d'Hisenda habia de 
dir o tenia el deure de dir quelcom que tranquilitzés els 
ánims i crees confianca, declarant que reduiria les despeses 
i no augmentaría ni dictaría nous impostas, declarado que 
li fon demanada en nom de la Industria i el Comerc. Pero 
en lloc de fer-ho va dir que ens estrenyéssim el cinturó i 
va augmentar el pressupost de recaptació. També va dir 
que llancéssim al mercat totes les existéncies que guardá-
vem per a especular i així baixarien els preus. I . . . van 
baixar? Sí, certament, van baixar a desgrat que molts deis 
servéis de l'Estat —tributs, carburants, interés bancari, trans-
ports, Uei del timbre, ferrocarrils, Correus, etc.— foren aug
mentáis. Així mateix en el ram textil, els tints i acabats van 
augmentar en un 20% a conseqüéncia del Contráete de Tre-

ball, que fou una nova complicado per a les empreses i 
els treballadors. Van baixar els preus perqué estaven exces-
sivament carregats? No. Van baixar, senzillament, perqué 
es va produir l'enorme pressió de l'oferta; perqué hi havia 
necessitat de vendré per a poder subsistir; peí clima de mi
seria creat per les insistents i inexplicables crides al públie 
dient-li que no compres, produint-se, com a resultat, deli-
cadíssimes situacions de caixa, agreujades per la restricció 
de crédits que van provocar suspensions de pagaments, fa-
llides i la ruina de moltes empreses. Era necessari que pa
ses tot aixó? No. 

La inflació venia impulsada des de molt lluny. Un país 
com el nostre, mancat de matéries primes es va veure ata-
cat peí favoritisme de donar cupos a molta gent sense in
dustria i després venia ais preus que volia; va produir-se 
la restricció de la torca eléctrica, un problema que havia 
de resoldre l'Estat i que van haver de resoldre les empreses 
invertint capital per a solucionar el problema peí seu comp-
te, havent de fer installacions costoses i havent de com
prar el gasoil d'estraperlo i dolent, peí seu rendiment pés-
sim. La inflació va augmentar amb el creixent augment del 
pressupost de recaptació que exigia al contribuent —i con
tinua exigint— sumes que una economía poc desenvolupada 
no pot cobrir sense tocar-ne les conseqiiéncies. I consti 
que aquest augment del pressupost de recaptació continua: 
un 30% mes del 1960-61 sobre el del 1958-59, la qual cosa 
posa en perill el Pía d'Estabilització. 

En el primer semestre del 1959, grácies a les perspec-
tives d'un magnífic any agrícola, i, també, grácies al nos
tre temperament que sap superar qualsevol calamitat, la 
crisi es va frenar pero després va venir l'estabilització i amb 
ella l'anunci de cupos de lliure importado. L'opinió pública 
es va desorientar creient que l'endemá podríem importar 
Uiurement tot el que volguéssim. Per la inoportunitat de 
la nova etapa anunciada; perqué la necessitat de vendré 
s'aguditzava i amb ella multiplicávem l'oferta; per la des
orientado general, els comerciants es van tancar a casa, 
saturats de discursos i de literatura, fins a veure qué pas-
sava, i, tot i necessitar refer les existéncies, van paralitzar 
les compres, i els negocis van caure verticalment provocant 
un colapse general que ha durat fins fa dos o tres mesos i 
ara comenca la reacció. 

Ha vingut l'estabilització i creiem que, si és ben apli
cada, pot salvar el país, encara que sigui a base del bisturí 
i deis sacrificis a qué estem sotmesos per a salvar la nostra 
economía. Tal com deia un eminent financer: si el dólar 
no s llagues fixat a 60 pessetes, al cap d'un any hauria arri-
bat a valer-ne 120 o mes. Estem d'acord en el Pía d'Esta
bilització pero considerem exagerats els éxits que es diuen 
dintre i fora del país. El camí és llarg i difícil i el perill 
subsisteix. El contribuent no creu en paraules sino en fets. 
Els comerciants admeten que la consolidació i l'estabilitza
ció marxen per bon camí pero consideren que aquests re
méis i reactius heroics tendeixen a curar un malalt greu i 
per aquesta mena de malalts les cures psicológiques no li 
fan cap efecte. 

Noticies recents ens diuen que no hi ha hagut necessi
tat de disposar deis crédits internacionals perqué la nos
tra exportació és suficient. Efectivament, durant el mes de 
gener d'aquest any 1960 hem exportat per valor de 278 
milions de pessetes or mes que no pas el que hem impor
tar, mentre que l'any passat es van exportar 678 milions 
de pessetes or menys del que es va importar. Aixó fa espe
rar que els productes emmagatzemats aniran sortint, que 
desapareixerá la pressió per a vendré i que els preus po
dran augmentar. 
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Pero hetn d'evitar de eaure en els errors passats. El 
Director del Bañe de Biscaia, en la Junta General d'Aceio-
nistes del 17 de maig darrer, deia que el que sltavia fet 
fins ara per a l'estabilització, constituía, no un fi, sino un 
mitjá per aconseguir un desenvolupann nt economic nor
mal. ¿Hem fet, realment, tot el que cal perqué aquest 
desenvolupament económic es realitzi? Val la pena de re
cordar cpie no han estat reduits els impostos de l'Estat, de 
la Provincia ni del Munieipi, a desgrat que son impostos 
que van contribuir molt a la intlacio anterior. Per altra 
banda, desconcerta veure que es recomanen mesures que 
abaos es van suprimir peí considerar-Íes inflacionistes com 
és ara la concessió de credits a curt termini i a llarg ter-
mini; la reducció de l'interés baneari que abans havia estat 
augmentat del 5 al 6.25£i i ha estat reduít al 5.75f; el redes-
compte, la formació d'stocks, etc. A mes a mes, slia posat 
en vigencia l'impost sobre les despeses que és una trans-
formació del d'Usos i Consums, corregit i augmentat. Per 
afegir, encara, el nou Servei Medie de les Empreses per 
a les que teñen mes de 100 assalariats. Un nou recárrec a 
la nómina perqué s'ha de pagar el metge, J'inferrncra, la 
sala de reconeixement amb els seus aparells, medicines, etc. 
tot el qual complica encara mes l'administració. Per qué 
tot aixó? No n'hi ha prou amb els servéis de l'asseguranca 
de malaltia? 

A la secció económica del Diario ele Barcelona (17 ge-
ner 1960) es parlava de l'estabilització i es deia: «El capí
tol principal del Pía correspon a l'Administració de l'Estat, 
la qual ha d'aconseguir mantenir l'equilibri entre les des
peses publiques i les fonts de financiació per mitjans no 
inflacionistes, nivellar el rendiment del sistema fiscal amb 
les possibilitats tributáries reals; i, recordant al professor 
Erhard, deia que un dret públie fonamental és teñir una 
moneda sana i estable». Com ho podem fer? No pas atre-
sorant sino invertint tot el nostre efectiu i ingressant-lo al 
banc o a la Caixa d ís ta lv is . La O.E.C.E. deia el 21 de 
febrer que calia aconsellar les mesures reactivadores deis 
negocis i una major llibertat económica. Afegint que no 
dubtava en afirmar la seguretat d'una próxima activitat 
productora del país. A la Junta General del Bañe Guipúz
coa, del mes de febrer darrer, el seu president José Ma. 
Aguirre, entre altres coses notables, va dir que els preus no 
baixarien perqué els costos de producció no podien baixar. 
Félix Escalas, president de la Cambra de Comerc de Bar
celona, en una important conferencia del mes de mar? deia: 
«Estem en una si tuado d'atonia degut a la incertesa sobre 
futures disposicions del Govern. Es necessari impulsar les 
funcions del Banc de Crédit Industrial per al compliment 
de la seva missió, sense oblidar el perill d'una nova infla-
ció». En la conferencia de Jesús Arramendi, catedrátic 
d'Economia a l'Escola de Comerc de Madrid, a fináis de 
marc es va dir: «Per a sortir de Tactual moment crític, con
sidero convenient que l'Administració disminueixi la tribu
t ado ais industriáis tal com es va fer a Anglaterra i Aus
tria». En la conferencia del Ministre d'Hisenda donada a 
Bilbao, va parlar de l'estabilització i de la reacció patronal, 
dient: «A desgrat que no está resolt tot, cree no pecar d'op-
timista si dic que el pitjor ja ha passat. Es deia que no 
estávem preparáis per a l'estabilització perqué els empre-
saris, recolzats de sempre en la protecció oficial, no sabien 
reaccionar i han reaccionat meravellosament obrint l'expor-
tació, reorganitzant-se, la qual cosa considerem que és el 
nostre auténtic capital». I, finalment, L. López Rodó, en 
una conferencia al Foment del Treball Nacional, parlant 
com a secretari técnic de la Presidencia del Govern, va 
esmentar una qüestió clau: «A judici meu, va dir, la bona 
Administrado financera s'ha de basar en els métodes per a 
l'estudi de la simplificació: menys finestretes, menys for-
midaris, menys papers i mes preocupació per assegurar les 

millors condicions económiques del país». Urna ací les ob-
servacions que considerem mes convenients de registrar. 

IVI que fa a les material téxtils hem de remarcar que 
durant l'any passat els predi \an baixar un 6 i 8S, segons 
els tipus de raió i coto. Peí mes de desembre, pero, ja 
es va anunciar un augment del S%. Per l'abril un altre 
augment del 5%. La má d'obra DO DOt baix.u i cad.i any 
augmenta la nómina d'un 2 o 3%. A mes a mes, el Ministre 
del Treball, deia no fa gaire a Barcelona que la retribuciú 
deis treballadors será millorada rápidament. 

El pressupost de recaptació de l'Estat per a 1960-61 ha 
estat augmentat en un 305? sobre el de l'any anterior i aquest 
excés de eontribució posat a mam del coutribuent es tra-
duiria en productes manufacturáis i en un augment de la 
vida económica i industrial. 

Les despeses generáis no han baixat pas perqué hem 
de registrar d'un 2 a un 3% d'augment en relació a l'any 
passat». 

Totes aqüestes observaeions son fetes en privat perqué 
la premsa franquista no les deixa fer en públie. 

* - i 

3 

EL MANIFEST DE CONSTITUCIO D'UN NOU 
ORGANISME 

Lj AGENCIA Catalana s'ha constituí! com a órgan d'en-
quadrament de tots els que treballen i lluiten peí 
definitiu alliberament de Catalunya. 

L'Agéncia Catalana no s'interferirá en el va-i-ve de les 
Institucions, deis Partits i deis Moviments que a l'Interior 
i a l'Exterior malden, amb finalitats pariones o convergents. 
El seu propósit és ajudar-los i encoratjar-los tots, en relació 
i proporció al grau d'eficácia de cadascun, en l'esforc comú. 

L'Agéncia Catalana está al servei del Moviment Fe
deral deis Pai'sos Catalans, i a través de Galeuzca, del Con
federal Iberia 

L'Agéncia Catalana precipita la mobilització de tots 
els que están disposats a acabar d'una vegada amb el pro
cos d'enviliment i depauperació que la persistencia del ré-
gim franquista comporta. Capacitats i equipáis, els nostres 
grupa de forca, d'ordre i d'administració, procediran a l 'ao 
ció decisiva que les minades i defraudades forces del ré-
gim no podran aturar. 

L'Agéncia Catalana prepara els equips que assegura-
ran a la futura Catalunya lliure la seva prosperitat econó
mica, a base de la modernització deis procediments de crea-
ció de riquesa en la industria, l'agricultura i el comerc; el 
sanejament de l'administració pública, tot el qual fará pos-
sible l'elevació del nivell de vida i el benestar social. 

L'Agéncia Catalana assumeix la responsabilitat absolu
ta del seu propósit davant del món, i, per tant, actuará amb 
la solvencia i regularitat necessáries per a guanyar-se l'a-
tenció i la simpatía de tots els moviments que dintre i fora 
de la Península es disposen a col laborar en l'esforc euro-
peu i universal per a la pau i la justicia. Per aixó estem 
també vinculats al creixent moviment europeista. 

La direcció de l'Agéncia Catalana es mantindrá en l'a-
nonimat mes absolut per raons de seguretat i continuitat. 
Declara, pero, que, d'antuvi, presta el seu major recolza-
ment al Consell Coordinador de les Forces Democrátiques 
de Catalunya i a les seves Delegacions de Londres i Méxic. 

Organ únic d'expressió de l'Agéncia será el Butlletí 
que, en diversos idiomes, será publicat per la nostra Secre
taria a l'Exterior i distribuit profusament entre els organis-
mes internacionals i les cancelleries. 

Barcelona, 11 de setembre del 1960. 
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D E L D I A L E G 

EL que vaig a dir potser será massa 
normatiu, i, evidentment, hi man

caran dades concretes. Pero el temps 
i l'espai de qué disposo no em perme-
ten de parlar-ne. A mes, si tenim en 
compte les condicions actuáis en qué 
s'ha de desenvolupar el diáleg, m'in-
clino a creure que és mes important 
d'aclarir eonceptes sobre les bases que 
han de suportar-lo que no pas especi
ficar un nombre determinat d'apar-
tats. 

Ara bé, qué entenem per diáleg? 

En el nostre temps, les paraules, els 
mots no teñen significats gaire clars 
ni delimitáis. Estem en una época de 
transició i aixó vol dir confusió entre 
elements i eonceptes de l'época que 
es va acabant i els d u n a altra que co-
menca. Forcosament ha d'haver-hi in-
terferéncies. També interessa ais go-
verns autoritaris d'augmentar aquesta 
confusió. Quan l'individu pert con
fianza en la forca del raonament i les 
idees i eonceptes presenten facetes 
contradictóries, se sent perdut en un 
mar de recéis i de dubtes. Llavors se 
li tira l"ham de la consigna i del slo
gan, tan oportunament que vacilla a 
picar-lo perqué confon amb la veritat 
aquella falsa seguretat que li propor
ciona. El dictador no es val de la pa
nuda per a convencer la massa que 
l'escolta, i dic la massa perqué per a 
ell rindividu no compta. El raonament 
és lent i fred; no s'adreca a ihome-
massa. Si examinem els discursos pro
nunciáis per dictadors, ens sorpren-
drem de veure com son pobres d'idees 
i de doctrina. En realitat no tracten 
de promoure cap opinió, sino de pro
vocar en la consciéncia col-lectiva un 
estat de passió elemental que la faci 
apta a rebre el slogan que interessa. 
El que domina en el discurs és el slo
gan repetit infinitat de vegades. Les 
paraules q u e l'acompanyen son la 
muntura. S'ha comprovat que només 
el gest o el to de veu del dictador, en 
una massa preparada, son suficients 
per a fer-la reaccionar en el sentit de-
sitjat. El valor de la páranla, en 
aquesta casos, és gairebé nul. En un 
mot, és instrument de l'anti-diáleg. 

Per aixó cal sospesar bé els mots, 
vehicle de les nostres idees. Pensem 
només en lus tergiversat que han so-
fert paraules d'história tan clara com 
Democracia, Llibertat o D r e t s de 
l'Home i tantes altres el sentit de les 
quals hem de delimitar i fixar abans 
d'emprar-les. La páranla Democracia, 
per exemple, avui no té cap valor ex-
pressiu perqué serveix per a designar 

tota mena de govern: Espanya es din 
una democracia; Rússía també reivin
dica la denominado, així com Angla-
terra, Franca i Estats Units. 

El mateix podríem dir d'altres pa
raules que expressen eonceptes básics 
de la dignitat de l'home i deis pobles. 
Lfl panuda diáleg —i em refereixo al 
diáleg entre pobles—, és una d'aques-
tes paraules malmenades i escamides 
que ha servit per a fer passar moltes 
mercaderíes avariades. Si alguns ca-
talans mes o menys representatius 
sTian reunit en una penya de café 
madrileny, amb castellana també mes 
o menys representatius, ja es creuen 
haver sostingut un diáleg que mereix 
l'agraiment de la patria. 

Tot es redueix, en realitat, a con
tactes absolutament personáis i que, 
en el millor deis casos, deriven vers 
amistats particulars que ben poca cosa 
teñen a veure amb el diáleg. 

Qué entenem, dones, per diáleg? 

Tenint en compte que hem d'apli-
car la páranla al diáleg sostingut en
tre Catalunya i Espanya, direm que 
diáleg indica un bescanvi de pensa-
ments entre dos pobles. Per a aquest 
bescanvi és necessari que cadascun 
deis interlocutors reconegui en el seu 
oponent la dignitat fonamental de po
blé igual a la d'ell mateix i el dret 
d'exposar el seu pensament, amb el 
deure per part d'ell d'escoltar-lo i de 
fer un esforc sincer de comprensió. 
Si a m b d ó s interlocutors sostenen 
aquesta posició, és molt possible que 
del diáleg en surtí una llum, una evi
dencia de veritat que pot informar 
una obra en comú. Perqué mai no 
hem de perdre de vista que de l'apro-
ximació del diáleg n'ha de sortir una 
acció. Tots nosaltres, com a bons me-
diterranis, tenim una tendencia peri-
llosa a confondre la descárrega emo
tiva deslliurada per la xerrameca, amb 
un treball real i eficient. 

Es pot objectar que el nostre temps 
no és propici al diáleg; que la rapi-
desa de l'acció exigeix la consigna. 
Cal no refiar-nos-en massa perqué el 
slogan és, precisament, el contrari del 
diáleg i un pas vers la renuncia deis 
drets de l'home i deis pobles. Prou 
es filtra insidiós en el nostre pensa
ment sense el concurs de la voluntat 
per obra d'un amic, de la premsa o 
de la radio. Es tan cómode també 
d'acceptar el pensament elaborat per 
un altre! Pensem que fa mes de vint 
anys que vivim en un país on no es 
respecta la llibertat de l'individu, que 
no s'ha pogut expressar un pensament 

d'oposició en WBB alta i que només 
s'lu pogut discutir de toros i fútlwl. 
M'atraveixo a dir que tots teiitin wét 
d'un plec franquista ineonscient. 

Per tant, será un pas per a establir 
el diáleg contrastar prínieraiih | 
nostres idees amb els principis demo-
crátics. I heus aquí que hem arribat 
a un punt fonamental: sense Demo
cracia no hi pot haver diáleg. No és 
debades que el país creador de la De
mocracia dona ai diáleg el seu carác
ter suhstantiu i un lloc eminentíssim 
en la historia del pensament. Entau-
lar diáleg amb una dictadura no és 
possible, ja que per definició no pot 
admetrel , i, si de mala fe l'accepta, 
fatalment el seu interlocutor acabará 
caient en la seva órbita i fent el seu 
joc. El pseudo-diáleg dísfressará una 
¡mposició o amagará un engany. I 
podríem citar-ne mes d'un exemple. 

Senyalarem com a punt de partida 
els principis democrátics continguts 
en la Carta de la Unesco sobre els 
drets de l'home i deis pobles. 

Així, dones, podriera dir que Ca
talunya reconeixeria com a interlocu
tor apte per al diáleg a la representa
d o deis parrits demócrates deis altres 
paisos peninsulars que reconeguessin 
en nosaltres el Dret deis Pobles que 
nosaltres admetríem en ells. Cal teñir 
present que només tindran valor du
rable les conclusions d'un diáleg que 
comprometí els p a r t i t s d'ambdues 
bandes. 

Per a l'eficiéncia d'aquest diáleg, 
Catalunya hauria d'oposar un front 
nacional i comú de tots els catalans. 
Convidria, per tant, iniciar un diáleg 
previ entre els partits catalans amb el 
fi de redactar unes bases que cris
tal litzessin les nostres aspiracions so
bre les relacions amb els altres pobles 
vei'ns. Si s'arribés a aquest acte de 
solidaritat, tindríem feta la feina mes 
important. Només si nosaltres pre-
sentem un rol dialogant, podrem és-
ser escoltats, no amb diálegs parcials 
sense coordinado. 

Les futures relacions entre els po
bles hispánics, cree que haurien de 
basar-se en un principi confederal. 
L'extensió i la precisió d'aquest hau
ria de redactar-se en les r e u n i o n s 
prévies. 

Una vegada redactades les bases 
que determinarien la naturalesa del 
diáleg a sostenir, seria indispensable 
de promoure un estat d'opinió a favor 
seu en tots els paisos de llengua ca
talana. 

Tot seguit hauríem de comencar els 
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contactes amb els representants deis al-
tres pobles peninsulars. La ignorancia 
sobre Catalunya que teñen enllá d'Es-
panya és escruixidora. Només per la 
lectura de les obres representalives 
de m o 11 s intel lectuals castellans, 
veiem fins a quin punt es desconeix 
no sois la realitat catalana sino fins 
i tot la de la resta de la Península 
Ibérica; com des de Madrid es com
pren una cosa i des de Barcelona, Bil
bao, la Coruña i Sevilla la realitat és 
ben diferent. 

Un deis caires mes interessants del 
diáleg, que no cal descuidar, és afa-
vorir i ajudar els altres pai'sos ve'ins 
si lio necessiten, perqué puguin asso-
lir llur realització com a pobles. Unes 
comissions ad hoc podrien estudiar 
els díferents problemes que es pre
senten a Galicia, Euzkadi i Andalusia 
des del punt de vista particular de 
cadascim d'ells i de coordinado en
tre tots. 

o o o 

Aquest petit esbós sobre el diáleg 
ha estat suggerit sobretot per les lli-
cons que ens dona la Historia de Ca
talunya des de l'any 1892. Qué és en 
realitat sino un diáleg o almenys un 
intent de diáleg amb Castella i els 
altres pobles hispánics? 

Quan Valentí Almirall renuncia al 
federalisme espanyol i a la política de 
cara a Castella, s'ha adonat de la man
ca de doctrina catalanista. Sent la ne-
cessitat de donar un contingut polí-
tic a l'ideal collectiu del catalanisme. 
En fundar el Centre Cátala, en reali
tat comenna un diáleg entre els cata-
lans. I com a conseqüéncia en surt 
un llibre fonamental: Lo Catalanisme, 
concreció de l'ideal cátala en el que 
es refereix a la llengua i a les rela-
cíons de Catalunya amb Espanya. 

La próxima etapa comptará amb 
noves armes. Prat de la Riba, sens 
dubte el cátala que ha tingut un con-
cepte mes ciar del que ha desser el 
diáleg, donará el concepte de Nació 
Catalana, encara fins avui no superat. 
El seu objectiu en tot moment fou 
«la defensa deis interessos de Cata
lunya, treballant per tots els medis le
gáis per aconseguír l'autonomia de la 
Nació Catalana». Aqüestes son les 
paraules del propi Prat de la Riba que 
concreten el seu pensament en fun
dar la Lliga Regionalista, pensament 
del qual no es separará. Tingué idees 
claríssimes sobre el diáleg: una d'elles, 
no moure's de Catalunya ell mateix 
per a mantenir la cohesió interna o 
siguí el diáleg interior. Pero com que 

creia que s'havia d'aprofitar l'avínen-
tesa que oferia el Parlament, hi enviá 
Cambó, que fou un magnífic lluitador. 
Aquesta entesa d'ambdós pensaments, 
el diáleg Prat-Cambó, és un deis fets 
mes importants de la política catala
na deis darrers cent anys. Grácies a 
ell, s'obtingueren les avantatges mes 
positives: catalanització de les comar
ques, creació d'institucions culturáis i 
millores económiques. 

Mort Prat de la Riba, es disgrega 
cada vegada mes la política interior, 
que de política nacional deriva vers 
la política de partit i ádhuc personal, 
la qual cosa va dividir els catalans i 
lleva forca a la seva actuació. Prat-
Cambó, per la conjunció de llur es-
for? i per la representado total del 
catalanisme que ostentaven, es feien 
escoltar del Parlament espanyol. Aixó 
al seu tom origina un corrent novíssim 
del pensament cátala a través deis 
pai'sos hispánics. 

Després de la caiguda de Primo de 
Rivera, el diáleg assoleix el punt cul-
minant del Pacte de San Sebastián que 
tanta importancia havia de teñir en el 
futur. Ell féu viable l'Estatut d'Au-
tonomia de Catalunya que el poblé 
cátala va votar per mitjá d'un plebis-
cit. L'ef ícácia del diáleg es t r o b a, 
dones, en la unió previa de tots els 
catalans. 

En resum, les conclusions per a un 
diáleg podrien ésser les següents: la. 
Només pot haver-hi diáleg en un país 
demócrata. 2a. Diáleg previ entre els 
partits polítics catalans per a la reor-
ganització d'un front nacional en el 
qual estinguin tots representáis ampla-
ment. El primer objectiu seria la re-
dacció d'unes Bases que determinessin 
les relacions futures de Catalunya 
amb els altres pobles peninsulars. 
3a. Demanar per a la redacció d'a-
questes Bases la col-laborado de Va-
lencians i Balears. 4a. Mantenir el 
contacte amb totes les contrades ca
talanes amb el fi de promoure un es
tat d'opinió favorable ais punts fona-
mentals de les susdites Bases. 5a. For
mado de comissions per a l'estudi deis 
problemes deis diversos pai'sos aliats: 
Euzkadi y Galicia primer i també An
dalusia i Castella per tal de compren-
dre llurs necessitats i aspiracions. 6a. 
Fer conéixer les nostres Bases ais po
bles hispánics per mitjá de legítims 
representants, les quals Bases serien 
els principis d'un diáleg permanent 
per a una entesa de carácter con
federal. 

TERESA MUNTANYÁ 

Barcelona (Catalunya). 

101. \ FLOR/US 1960 

A BUENOS Aires (Argentina) s'han 
celebrat enguany els Jocs Floráis 

de la Llengua Catalana amb la parti
cipado de catalans de totes les terres 
de la nostra Nació i amb catalans exi
liáis a Europa i América. L'Onze de 
setembre ha estat la data escollida per 
l'entitat organitzadora. L'arte ha estat 
celebrat en una de les Facultats de la 
Universitat de la capital argentina, 
coincidint amb les festes commemora-
tives de la independencia nacional. 

Els treballs rebuts peí Consistori 
han estat forca nombrosos i han abun-
dat els temes polítics, histories í so-
cials, com passa cada any en els Jocs 
Floráis que es celebren fora de Cata
lunya i en plena llibertat. 

Durant els primers anys de la res
taurado de la Festa, també eren ad-
mesos temes que, aspírant a premis 
extraordinaris, sortien de la literatura 
pura i abastaven matéries de positiu 
interés polític i social. Avui que aques
ta mena de temes son prohibits a la 
Catalunya sotmesa, és mes de rao que 
siguin presentats a concurs fora de la 
nostra térra. 

Grades a les normes que regien en 
els Jocs Floráis deis primers temps de 
la restaurado, van poder fer acte de 
presencia figures preeminents del nos-
tre moviment nacional presentant tre
balls de positiu interés polític, social, 
historie i filológic: Enric Prat de la 
Riba, Josep Puig i Cadafalc, Pompeu 
F a b r a, Antoni Auléstia, Frederic 
Clascar, Josep Coroleu, Josep Gudiol 
i molts altres. 

Comprencnt la conveniencia de 
promoure estudis d'aquesta mena, ca
da any son mes els temes de Premis 
Extraordinaris que inviten a tractar 
matéries extraliteráries pero d'interés 
nacional evident. I gairebé cada any 
son atorgats aquests premis extraordi
naris. Molt poques vegades en resten 
de deserts. I els autors premiats son, 
en bona part, de l'interior deis pai'sos 
catalans: Catalunya, P a í s Valencia, 
Ules Balears, Roselló i, aquests darrers 
temps, laportació algueresa ha estat 
forca valuosa. 

Davant les dificultáis que es troben 
a l'interior per a promoure concursos 
que fomentin els estudis polítics, eco-
nómics i socials, és necessari que al 
món Uiure hi hagi qui es preocupi 
d'estimular treballs d'aquesta mena. 

M. F. 
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LA UNIÓ DE COMBATENTS CONTESTA AL CONSELL NACIONAL CÁTALA 

LA Unió de Combatents antifran-
quistes que representen el general 

Bayo i el coronel Del Barrio, ha donat 
resposta a les observacions que havia 
fet el Consell Nacional Cátala sobre 
Tostructura orgánica, els principis i el 
programa d'aquesta novella agrupado 
revolucionaria. 

La seva resposta es concreta en cinc 
punts: 

«1. No és la primera vegada que 
un grup d'espanyols demócrates s'or-
ganitzen a base d'uns principis i d'un 
programa que trenquen amb la tra-
dició centralista monárquica i repu
blicana i amb el federalisme provincia, 
i proclamen la necessitat de donar a 
la Península una estructura de tipus 
confederal, lliurement pactada, entre 
les nacionalitats que la integren. Molt 
anteriorment a la constitució del Mo-
viment de la Unió de Combatents 
diversos grups d'antifeixistes hispánics 
o ibérics han expressat i defensat les 
mateixes posicions doctrináis i políti-
ques respecte del problema de les 
nacionalitats a la Península Ibérica. 
En unir-se, ara, diversos d'aquests 
grups, en el Moviment de la Unió, 
no han fet altra cosa que refor?ar 
aquellos posicions, donar-hi una ma-
jor solidesa i acréixer la seva potencia 
ofensiva. 

2. No hi ha la mes lleu contradicció 
entre els apartats, 7, 8 i 9 del docu-
ment básic del Moviment i els diver
sos punts que inclouen l'apartat 11. 
En aquest apartat es prefigura, una 
vegada mes, l'estructura federativa o 
confederal que s'ha de donar a la 
Península Ibérica, incloent-hi Portu
gal. 

3. L'actual Moviment de la Unió de 
Combatents no és un moviment de 
castellans preocupats de formar l'Estat 
o la República de Castella, com diu 
la Declarado del C.N.C. El Moviment 
de la Unió de Combatents lluita per 
alliberar tots els pobles de la Penín
sula Ibérica i perqué cadascun d'ells 
aconsegueixi la plena llibertat per a 
autodeterminar-se. Per tant, Tactual 
Moviment de la Unió de Combatents, 
format per homes de totes les nacio
nalitats i regions de la Península Ibé
rica, exposant la seva opinió sobre la 
forma i el contingut república i demo-
crátic que ha de teñir el sistema fede-
ratiu o confederal, está plenament 
convencut que l'orientació i estructura 
internes de les diverses nacionalitats 
ibériques ha d'ésser decidida i esta-
blerta pels ciutadans de cadascuna 
d'elles, sense ingeréncies externes de 
cap mena. Anirem mes lluny dient que 

tenint en compte el desnivell econó-
mic, polític, social, cultural, religiós, 
etc., així com peí que fa a la corre-
lació de forces socials, que existeix 
entre les diverses nacionalitats ibéri
ques (i regions que reclamen el seu 
dret a l'autonomia), és mes obligat que 
cada nacionalitat (i regió) estableixi 
per si mateixa la seva orientació i es
tructura internes. Pero precisament 
perqué existeixen aquests desnivells, 
és mes necessari un acord general en
tre les forces essencialment democrá-
tiques de tota la Península sobre bases 
fonamentals on s'ha de recolzar la 
solució deis problemes que els son 
comuns. El dret a l'autodeterminació 
de cada nacionalitat será mes fácil i 
positivament exercit si existeix una 
intel.ligéncia i una solidaritat entre 
les f o r c e s veritablement democráti-
ques de totes elles. 

4. En tot el document básic del 
Moviment de la Unió de Combatents 
i eoncretament en els apartats 7, 8, i 9 
es diu i es repeteix que a cada nacio
nalitat ibérica s'ha de constituir una 
Unió de Combatents (o com es vulgui 
anomenar) de característiques i perso-
nalitat própies, la qual orientará, or
ganizará i dirigirá la lluita díntre la 
nacionalitat respectiva; i que la cons
titució de les Unions de Combatents 
en les diverses nacionalitats implicará 
innovacions en l'estructura orgánica 
de Tactual Moviment de la Unió de 
Combatents així com a tots els orga-

C O N T R A U N 

HEM tingut el privilegi, i el goig, 
d'assistir a la mobilització cívica 

de Venecuela contra un cop d'Estat 
militar. La rebellió fou esclafada en 
poques hores per Tactitud activa o 
passiva de les forces armades en ge
neral i del poblé. 

No intervenim, és ciar, en la políti
ca de les nacions que ens acullen. Pe
ro ens és lícit observar, amb amistat 
i respecte, llur decurs historie i treu-
re'n conseqüéncies oportunes per a la 
nostra propia patria. 

Salvant totes les diferencies que 
hom vulgui, alió que ens colpí, en ple
na febre de defensa democrática quan 
les hores de perill, fou sentir per la 
radio del país les veus mes diverses, 
des de Tarquebisbe interí de Caracas 
—el titular morí fa pocs mesos en ac-

üisiin-s directUa, i, por tant, fins i tot 
en el nom. Queda pre\ ista en aquest 
document la celebració d'un Congrés 
(o com se'n vulgui dir) confederal en 
el qual els Moviments de les diverses 
nacionalitats estableixin, de comú 
acord, Testratégia general per al pre-
sent i per al futur, i on es constitueixin 
els órgans confedérala noamnitn per 
a la coordinació i dinM<é6 peninsular*. 

5. Tot plegat demostra que les in-
justificades prevencions del C. N. C. 
—les polítiques i les que es refereixen 
a l'estructura actual del Moviment i 
ais seus órgans directius— no teñen 
justificado. L'actual Moviment no es 
limita a reconéixer la plena persona-
litat i la total independencia de les 
forces antifeixistes nacionals de Cata
lunya, Euzkadi, Galicia, Aragó, etc., 
sino que anhela vivament que a cadas-
cuna de les nacionalitats ibériques 
neixi, s'enforteixi i actu'i un Moviment 
específic que combatí prácticament, 
damunt del terrey, contra la dictadura 
feixista, peí dret d'autodeterminadó 
de la propia nacionalitat i per ¡"estruc
turado federativa o confederal duna 
Península Ibérica lliure, republicana i 
democrática. L'actual Moviment de la 
Unió de Combatents impulsa la crea-
ció d'aquests Moviments nacionals i 
vol fer tractes i adoptar acords amb 
ells. Vol, finalment, que, constiturts, 
treballin de comú acord». 

París, 19 de juliol 1960. 

C O P D' ESTAT 
El bisbe els va beneir 
amb la má dreta i l'esquerro. 
Els Segadors. Lletra tradicional. 

cident de circulado— fins al bisbe de 
la ciutat atacada, passant per dirigents 
obrers i patronals, camperols i militars, 
intel Jectuals, joves, estudiants i tota 
llei de persones i representacions. Tots 
condemnaven Taventura, tots cridaven 
el poblé a la defensa i tots tenien 
raons própies i concretes per oposar-se 
a la facció. Els uns en nom de Tor-
dre, altres en nom de la revolució, o 
de la legitimitat, o del progrés, o de 
llionor, o del patriotisme, o de la hu-
manitat, o deis compromisos interna-
cionals, o de mil altres motius respec-
tables, «tots tenien rao i tots albora», 
com escrivia Prat de la Riba. Potser 
fou per aixó que, tots plegats, van 
triomfar una vegada mes. 

Si a Catalunya sliagués produ'it el 
mateix fenomen —i normalment havia 
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XX A n i v e r 

L A commemoració de la chita del 15 £ octubre del 1940, com hotnenatgfi da 
la democracia catalana al President mártir Lluis Compamjs i Jooar, ha 
estat instaurada, definitivament, entre els catalans lliures com una data 

d'afirmació nacional. 1, entre els catalans mes conscients de tlntcrior, aquesta 
data és aprofitada, en el dos de la llar i entre els agrttpamenti de la Resisi, ncui, 
per a retre el propi homenatge, en la mesura de les possibilitats, a Thome que 
es considera com el representant máxim de tots eh catguts al servei de Cata
lunya sota la Urania franquista. 

No hi ja res que les noves generación» catalanes no puguin saber tots tíl 
detalls de la vida política del darrer President de Catalunya, l'.l réghn totulitari 
espanyol no ho permet. Pero no pot evitar que, cada any, apareguin a la tomba 
de Lluis Compamjs —descoberta al cap de pocs dies d'haver estat afusellat— 
flors i rétols d'liomenatge fervoras i de reivindicació de les nostres Ilibcrtats. 

Lluis Compamjs ha deixat désser un home de partit per a transformarse 
en el símbol del martiri de la Catalunya d'avui. Ha esdevingut el President 
de tots. 

Dia vincha que la joventut catalans podrá saber qui era el President de 
Catalunya que, com a¡ continuador de Frúncese Maciá, fou segrestat a Franca i 
afusellat a Barcelona, després d'haver sofert les tortures de la policía espanyola 
en pastar a mana deis botxins de Madrid. Aleshores és quan les noves genera-
cions podran valorar el que significa una vida consagrada al servei duna causa 
justa. Sabrán que Lluis Compamjs, abandonant el benestar familiar, s'lunia lliu-
rat en eos i ánima a la defensa de les masses populars de la ciutat i del catnp 
arnb un desinterés exemplar. Veuran en Lluis Compamjs el ciutadá demócrata 
que planta cara a tots els problemes del país i denuncia les arbitrarietats comeses 
contra Catalunya pels governants de la Monarquía i de la República espanyoles 
del seu temps. Sabrán que, preveient el triomf polítie de les forces monarquit-
zants i feixistes de l'any 1934, i segur de la mort del régim autonómic a mans 
deis pitjors enemics del nostre poblé, va intentar, endebades, portar la democra
cia republicana a un algament general contra Tamenaca de les forces mes reac
cionarles de l'Espanya feudal. Va fracassar i es va fer responsable de tot davant 
aüñ Consell de Guerra que el va condernnar a presidí juntarnent amb els seus 
Conscllers. lntentava transformar el centralisme rejmblicá espanyol en un sis
tema federatiu que garantís la llibertat deis homes i deis pobles. El poblé cátala 
el va treure de presidí al cap de pocs mesos i de seguida es va trobar davant 
Talcament feixista del 18 de juliol del 1936. La consciéncia nacioned catalana 
de Lluis Companys ja s'havia desvetllat del tot amb les experiéncies viscudes 
durant la seva alta gestió política. 1 el principal objectiu de Lluis Companys, 
de cara a la victoria militar contra l'enemic, era imposar un sistema de convi
vencia pactat,- de tipas confederal, on la nació catalana pogués gandir de tots 
els seus drets i els catalans tinguessin garantida la seva personalitat i les seves 
llibertats. 

El seu programa de guerra encara és actual. } . de C. 

de produir-se— el 18 de juliol de 1936 
hauríem sentit sengles representants 
del Foment del Treball National, les 
Cambres de Comer? i Navegado, d'In-
dústria, de la Propietat Urbana, l'lns-
titut Agrícola Cátala de Sant Isidre, 
Lliga Catalana, la Comunió Tradicio-
nalista i tots els bisbes i abats del país 
eridant el poblé a les armes, i tots ple-
g a t s haurien posat immediatament 
Uurs immensos recursos moráis i ma-
terials, de Catalunya i de tot el món, 
a les ordres de la Generalitat. 

Els va fallar el patriotisme; els van 
fallar també el sentit polítie i ádhuc 
el simple instint de conservado. En 
comptes de beneir les columnes que 
anaven al front, els bisbes protestaven 
per la secularització de cementiris, es
copien a la cara de les autoritats que 
els salvaven i subscrivien la vergonyo-
sa —per a ells— pastoral col lectiva 
contra la República. I la nostra bur-
gesia segregava un Ventosa i Calvell 
o un Cual Víllalbí. 

Ara alguns d'aquests sectors econó-
mics o eclesiástics, horroritzats, per bé 
que amb gran retard, de la catástrofe 
falangesca, reivindiquen el C a m b ó . . . 
de 1916 i s'oposen ais tirans. Teñen 
rao, i tots acollirem amb goig llur re-
tom al patriotisme. Pero caldria que 
es preparessin, com a Venecuela i al-
tres bandes, per a cooperar a l'allibe-
rament el dia que tot el poblé surtí 
al carrer per a esclafar —també com 
a Corea i altres bandes— els bando
lera públics que han devastat el país 
durant gairebé un quart de segle. 

Ningú no demana ais sectors patro-
nals, eclesiástics o altres que patroci-
nin una revolució. En canvi és fre-
qüent sentir conservadors que dema-
nen sacrificis a la classe obrera, per 
tal de consolidar el capitalisme. Al-
trament tampoc no realitzava cap re
volució social la República del 18 de 
juliol. Pero les que hom anomenava 
adés fuerzas vivas, teóricament apolí-
tiques, no s'estaven de cridar llur en
tusiasme ais dictadorets o dictadoras-
sos de torn: Martínez Anido, Alfons 
XIII, Primo de Rivera, Lerroux, Fran
co, en saberen alguna cosa. El 13 de 
setembre del 1923, el 14 d'abril del 
1931, el 10 d'agost del 1932, el 18 de 
juliol, les forces vives eren mort es. 

Catalunya ha demostrat moltes ve-
gades que es pot alliberar sense aqües
tes forces. Si els dediquem de nou 
un advertiment — ecm els nlian prodi-
gat molts en aquests decennis, sense 
gran éxit fins ara— no ho haurien de 
prendre com una súplica. Tampoc 
com una amenaea. Els repetim, sen-
zillament, que teñen dret a tots els 
avanlatges de la convivencia civil, 
com a ciutadans que son, pero que 

com tots els altres ciutadans se'ls han 
de saber guanyar. 

Al capdavall bé han de reconéixer, 
en llur fur intern, que l'economia de 
la nostra térra haurá sofert mes de 
la riuada de barbarie feixista que deis 
excessos —que també n'hi hagué— de 
la guerra desfermada pels altres. Di-
guin-ho, sí no, els propietaris de grans 
empreses, que, en general, trabaren 
llurs caixes mes plenes, í llurs indus
tries mes prosperes, malgrat les hosti-
litats de trentados mesos, que quan 
les van abandonar a mans deis comi
tés obrers. 

V e n é r e l a deu teñir, com el nostre 
poblé i els altres, greus defectes i in-
convenients, individuáis o collectius. 
Pero confessem que en aquest bell 
país hem aprés una Uicó de civisme 
que no havíem trobat a Europa, on 

grans pobles cuites, sensibles i —per 
qué no dir-ho?— bon xic vanitosos, han 
admés algún cop régims excepcionals 
sota la coacció de la for$a 

I no parlem altra vegada del «des-
ordre» que tota operació de neteja 
pública risca de comportar. Al cap
davall, si els feixistes son tan partida-
ris de l'ordre com afirma llur propa
ganda, teñen una manera ben fácil de 
demostrar-ho: inclinar-se pacíficament 
davant la voluntat del poblé. 

Per part de la nació, i de totes les 
nacions subjugades encara per la su
pervivencia nazi, com mes immediata, 
enérgica i unánime siguí la insurrec-
ció popular menys recursos de defen
sa quedaran ais opressors. 

E M I L I GRANIER-BARRERA 

Caracas (Venecuela) 
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RESPOSTES A L'ENQUESTA DE "VEU CATALANA" 

UNA enquesta política feta de l'exi-
li estant no pot teñir gairé difu-

sió a l'interior de Catalunya. Per aixó, 
els que ens assabentem, encara que 
una mica tard, de les iniciatives deis 
catalana exiliats, val la pena que do-
nem el nostre parer. En el nostre cas 
particular podran dir que será el parer 
de bon nombre d'amícs amb els quals 
estem en relució constant al servei de 
la nostra causa. 

De primer antuvi ens trobem amb 
el conflicte sorgit entorn de la conti-
nui'tat de les darreres Institucions au-
tonómiques anulades peí franquisme. 
L'ideal seria trobar un punt de coin
cidencia entre els que no les volen 
donar per liquidades a mans del mi-
litarisme espanyol i els que consideren 
que cal superar aquella situació de 
dret, que ja no existeix de fet, des de 
fa molts anys. 

Pero ens adonem que el punt de 
coincidencia és difícil de trobar quan 
els anomenats legalistes o instituciona-
listes s'han llancat peí camí de l'auto-
ritarisme i els antics representants po
pulare o sigui els que foren elegits di
putáis al Parlament de Catalunya del 
1932, s'atribueixen uns poders i una 
representado que ningú no els pot re-
conéixer ni ells haurien de reivindi
car, en bona doctrina democrática, al 
cap de tants anys d'aquelles primeres 
i úniques eleccions del régim autonó-
mic de la Generalitat. 

Les coses han anat massa enllá. 
Molt mes enllá del que van anar en 
temps del President Irla i del Consell 
Nacional de la Democracia Catalana 
que va presidir, per voluntat unánime 
deis que hi teníem representació, el 
malaguanyat i honorabilíssim Josep 
Pous i Pagés. Aleshores, els collabo-
radors del President interí de la Gene
ralitat a l'Exili, van entestar-se en exi
gir de l'interior un reconeixement 
d'autoritat plena per a dirigir la po
lítica catalana dintre i fora de Cata
lunya. Pero cap d'aquells homes tan 
exigents no va venir a sumar-se ais 
nostres rengles i només reclamaven de 
nosaltres l'obediéncia absoluta. Així 
es va produir la ruptura de reladons 
entre els representants de les Institu
cions simbóliques de la Generalitat 
que s'havien refet a Franca després 
de la victoria militar aliada i els pri-
mers resistents polítics de Catalunya. 
Si les discórdies entre aquells collabo-
radors del President Irla foren una de 
les causes del fracás i de la desapari-
ció del primer i únie Govern Cátala 
format a l'exilí, també en fou una de 
les causes la ruptura lamentable d'a
quells homes amb els de l'interior. 

Ressucitar el problema quinze anys 
mes tard és encendre el foc de la dis
cordia entre les noves generacions i 
els vells expatriats forcosos desconei-
xedors, en llur majoria, del pensament 
polític de la Catalunya d'avui peí llarg 
paréntesi que ells mateixos van obrir 
en deslligar-se de tot el que es plane-
java a casa nostra de cara al futur im-
mediat. Només uns quants homes de 
l'exili han mantingut el contacte i han 
seguit els esdeveniments de l'interior, 
pulsant l'estat d'opinió de les miñones 
actives i observant el desvetllament de 
la consciéncia nacional de la joventut, 
orfe de guies polítics experimentáis de 
l'exili, pero ben guiada pels que, amb 
tota dignitat, han romas o han retor-
nat a Catalunya, treballant, en la me
sura de les possibilitats de lliora, i 
patint, com a elements significáis, per-
secucions, maltractes, empresonaments 
i multes. 

Si no hagués passat el que ha pas-
sat, sTiauria pogut trobar la fórmula 
conciliadora democratitzant el petit 
contingent de representants de la Ge
neralitat que hi ha a l'exterior. Les 
baixes per defunció i per haver-se 
reintegrat a Catalunya molts deis que 
foren diputats de Catalunya, no per-
meten d'actuar a ningú en nom de la 
Generalitat. Per aixó era indispensa
ble la democratització d'aquella repre
sentació simbólica i completar la re
presentació de la democracia catalana 
amb la incorporado de representants 
deis diversos sectors polítics i socials 
que encara actúen dintre i fora de la 
nostra térra. Una assemblea de parla-
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mentaris catalans ampliada amb les 
representacions d'altres sectors hauria 
permés de constituir una mena d'As-
sernblea Constituent, provisional, i ele
gir un Consell Executiu de composi-
ció mixta, entre els catalans de l'inte
rior i els de l'exterior. Encara hi som 
a temps? Cree, sincerament, que no. 
Les coses han anat massa enllá i cal 
pensar en destriar els camps deis que 
volen fer valer una autoritat caduca
da i els que volem anar endavant pres-
cindint, amb tot dolor, si cal, deis en-
testats en manar de manera vitalicia. 

Les directrius de la nova política 
democrática nacional catalana ja son 
establertes fa temps i només manca 
acabar la coordinado de voluntáis per 
a que donin el seu fruit. Aqüestes di
rectrius les veiem compartides per 
una part deis catalans exiliats situats 
per damunt deis interessos de partit. 
Amb aquests compatriotes podem fer 
grans coses. Estem segure que no cau-
ran en Terror de considerar ais cata
lans de l'interior necessitats de la seva 
direcció indiscutible. La direcció es 
fará de comú acord i ja s'estan creant 
els organismes adequats. El resultat 
no es fará esperar. La coordinació de 
totes les activitats —polítiques, cultu
ráis, s o c i a l s — es demostrará molt 
aviat. I els grups que senten el neguit 
de l'acció subversiva i contundent tin-
dran els seus órgans de solidaritat din
tre i fora de Catalunya. 

No plantegem al Mestre Pau Ca
sáis el problema de situar-se enfront 
d'uns per anar al costat deis altres. 
Dia vindrá que encara podrá ésser 
útil a la patria. Conservem-lo amb el 
seu prestigi i ddxem-lo allunyat de 
la discordia. 

Les posicions discrepants, en bona 
democracia, s'han de respectar i no 
cal barallar-nos. Els que volem anar 
endavant en el camí deis nostres drets 
nacionals serem els mes. Els que vul-
guin refer una situació que va demos
trar que no satisfeia les aspiracions 
del nostre poblé, serán els menys. Pe
ro aixó ho determinará la voluntat 
majoritária del nostre poblé. Comba-
tre el regionalisme i defensar el na-
cionalisme és la nostra missió. Que 
els altres carreguin amb la responsa-
bilitat de combatre, amb reivindica-
cions mínimes, les aspiracions nacio
nals de la part mes conscient de la 
joventut d'avui. Pero que no preten-
guin reduir els catalans actius de l'in
terior a l'obediéncia ni intentar de sot-
metre'ls a la seva direcció única. 

M. J. 
Barcelona (Catalunya), 
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