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Ni uutoritat riTrepfesentació 

EL problema plantejat pels q u e 
s'han apropiat el nom de les Ins-

titucions de la Catalunya autónoma, 
a l'Exili, ha estat resolt, duna mane
ra clara i terminant, pels catalans de 
rinterior: no els reconeixen autoritat 
ni representado de cap mena. 

Cartes rebudes de Catalunya i in-
formacions verbals d'amics que han 
tingut l'avinentesa de conversar llarga-
ment amb altres amics de l'interior, 
significats entre els mes actius de la 
democracia catalana, ens diuen deis 
acords presos d'una manera unánime. 
Diuen que seria perdonable la mali-
feta si després de tants anys de teñir 
ais catalans de l'interior i ais propis 
amics polítics totalment abandonáis, 
els que es titulen representants del 
n o s t r e poblé, rectifiquessin aquell 
greu error, inspirat per un egoisme 
desenfrenat, i acudissin a servir la 
nostra causa sense afanys de profit 
personal i d'ostentació de vells i ca
ducáis títols, per a treballar, tots a la 
una, contra l'enemic. Pero, tal com 
s'han comportat els aludits i els que 
els segueixen, sense pensar en la res-
ponsabilitat que comparteixen davant 
del nostre poblé, cal donar-los civil-
ment per morts. 

Si afegim a les pretencions de co-
manament i de direcció única i en
trena a parlar deis procediments deis 
mes destacáis del grup, veurem que 
la pitjor política, que és la de les ma
les arts i del joc brut, és Túnica que 
practiquen. Perqué s'ha sabut del cert 
que alguns deis noms que han fet ser
vir per a la maniobra han estat uti-
litzats sense el consentiment deis in-
teressats, com passa amb Caries Pi i 
Sunyer i Josep Andreu i Abelló. El 
primer, que mai no ha autoritzat de 
posar el seu nom en cap document 
del grup de dissidents partidistes; el 

T - I L Boletín Oficial del Estado va publicar a Madrid, el dia 26 de setembre 
w~i darrer, un Decret de la presidencia del govern «de fado», que, a Yestil 

'*. V d'una nova llei de jurisdiccions, posa sota la competencia deis tribunals 
militars tots ek acusats de delides contra la seguretat de l'Estat, amb una con
figurado amplíssima, que, de fet, converteix en delinqüents a la majoria deis 
seus habitants. 

El non decret, com a mostra, comenqa dient que serán considerats culpa
bles de rebellió militar aquells que facin correr noticies falses o tendencioses 
amb la finalitat de causar transtorns d'ordre públic interior, conflides interna-
cionals o desprestigi de TEstat, les seves institucions, Govern, Exércit o autoritats; 
aquells qui de quahevol forma s'uneixin, conspirin o prenguin part en reunions, 
conferencies o manifestacions, amb els mateixos fins. Afegeix que podran teñir 
també el mateix carácter les vagues, sabotatges i altres actes análegs, quan perse-
gueixin un fi polític o causin greus transtorns a Xordre públic. 

Aqüestes disposicions drástiques inauguren una nova era de terror. Amb 
la seva amplitud d'interpretado el Decret que comentem permet d'aplicar el 
Codi Militar a quakevol chitada sospitós de la mes petita discrepáticia amb el 
régim. 

No podem evitar la nostra indignado contra aquest nou atemptat a la 
llibertat i a la dignitat d'aquelk que es veuen obligáis a viure sota la férula 
franquista i per la cínica conculcado deis mes elementáis Drets Humans con
signáis a la Carta de tOrganització de les Nacions Unides que l'Estat franquista 
va prometre acatar quan va ésser acceptat com a membre. 

L'actitud de l'Estat totalitari espanyol demostra un cert nerviosisme quan 
recorre a mesures extraordináries per a controlar l'oposició. Els observadors 
internacionals no poden deixar d'adonar-se daquestes monstruositats. 

¿Fins a quan les Democrácies Occidentals seguirán fent el joc a aquest 
régim que és la vergonya i l'oprobi deis pa'isos civilitzats? 

segon, que fa deu anys que viu allu-
nyat de tota activitat política. I si 
parlem del ciutadá Miquel Santaló, 
respectable peí seú estat de salut i 
prácticament inválid per a tota cosa, 
no té nom aprofitar el seu prestigi 
per a embolicar-lo en la maniobra. 

Qué en resta de la tal maniobra? 
A qui han enganyat els maniobrers? 

La seva gran victoria ha estat apro-
fundir la discordia entre els catalans 
de l'interior i de l'exterior i posar en 
males mans el nom de la Generalitat 
que, en la histeria de la nostra lluita 
nacional, va teñir un prestigi en l'an-
tigor i l'ha tingut en el nostre temps 
en mans de Francesc Maciá i de LTuis 
Companys, i també de Josep Irla. 

La necessitat de conquistar adhe-
sions personáis, vinguin don vinguin, 
ha fet també que el máxim represen-
tant deis aprofitadors hagi acudit a 
cercar contactes i recolzament entre 
els elements comunistes i entre els po
lítics forasters anomenats demócrates 
pero enemics de les nostres Uibertats, 

I les conseqüéncies d'aquests con
tactes, inspiráis per l'ambició perso
nal, ha fet caure sota la llei francesa 
el nom de «La Humanitat», periódic 
cátala i demócrata de prestigi a casa 
nostra i durant uns anys de l'exili. 

Pius ARIAS I MAYOL 

Ciutat de Méxic 
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FEDERACIO I CONFEDERACIÓ 
I 

LES solucions que el federalisme, el regionalisme o el 
tradicionalisme han previst pels problemes nacionals 

peninsulars, teñen de comú, malgrat els distanciaments 
ideológics, l'objectiu d'estructurar la Península sobre la base 
de les regions históriques, entitats derivades deis reialmcs 
i altres demarcacions medievals. De les tres tendéncies po-
lítiques que acabem d'esmentar, la mes conseqüent, dones, 
ha estat la tradicionalista, puix que regionalistes i federáis, 
pesi a les seves perspectives renovadores o progressistes, 
han hagut de pouar en la tradició. En aquest aspecte, és 
oportú de recordar, sense oblidar les teories de Juan Váz
quez de Mella, els discursos de Victor Pradera al Parla-
ment espanyol, en els quals preconitzava, amb evident in-
fantilisme, que el rei d'Espanya prengués els vells títols de 
rei d'Aragó, rei de Castella, comte de Barcelona, etc., per 
tal de restaurar una suposada harmonía nacional que mai 
no ha existit, Ningú, és ciar, no va fer cas d'una tal panacea. 
I, no obstant aixó, les altres tendéncies que han cercat solu
cions institucionals en el regionalisme espanyol, no les han 
formulat pas menys simplistes i anacróniques. En veritat 
solament han vorejat els problemes que ofereix el complex 
deis pobles de la Península, sense atrevir-se a profundit-
zar-los, en la majoria deis casos per por de soscavar els 
fonaments de l'Estat espanyol. Tanmateix, no cal pas ser 
un profund observador per adonar-se que les regions que 
l'integren no teñen una idéntica correlació d'afinitats lin-
güístiques, psicológiques i culturáis. Un valencia i un base, 
un gallee i un cátala, un balear i un extremeny queden 
placats en plans molt mes distants que no ho son els cata-
lans, valencians i balears; els navarresos i bascos; els 
portuguesos i gallees... Fets d'aquesta natura posen de 
manifest, que entre la idea d'unitat que suggereix la figura 
geográfica peninsular i cada una de les diverses divisions 
regionals espanyoles, existeixen unes comunitats superiors, 
perfectament definides, les quals son veritables nacions. 

Acceptada aquesta premissa, podrem distingir dues 
categories d'entitats: les nacionals i les regionals, i haurem 
de pensar en uns ordenaments institucionals adequats a 
cada un deis graus de diferenciado i d'afinitat que plan-
tegen respectivament. El sistema federa], a la manera de 
Pi i Margall, será perfectament aplicable a les entitats re
gionals, nacionalment afins. La nació deis catalans del 
Principat, País Valencia i Ules podrá estructurar-se, en l'or-
dre intern, federativament, a imatge de les repúbliques 
americanes: EE.UU., Méxic, Brasil, etc., puix que els Estats 
d'aquestes repúbliques son —com Valencia, les Ules i el 
Principat—, regions d'una mateixa nació. Pero la nostra 
Nació —que com tota nació aspira a la seva independen
cia—, després dTiaver-la assolida, podría decantar-se, per 
sobirana voluntat, a establir uns nexes solidaris amb les 
altres nacions d'Iberia. En una tal contingencia, caldria cer
car els vineles mes lleus d'una confederació, pactada entre 
les parts interessades i en un pía d'igualtat. 

II 

Bé sabem que el comú de la gent no sol fer cap distinció 
entre federado i confederació. La qual cosa no vol pas dir 
que caigui en un greu error semántic; simplement significa 
que no ha captat les accepcions innovadores de les moder-
nes teories polítiques. Ambdós termes, en efecte, deriven 
de la mateixa veu, foedus, la qual ha simbolizat la idea de 

pacte o alianca. Amb aquest significar, indistintament, s'em-
praren en l'antiguitat i en l'Edat Mitjana. Les ciutats es 
confederaven o federaven contra la noblesa; aquesta, sola 
o conjuntament amb aquelles, contra un monarca, com en 
la guerra de les Comunitats de Castella. A fináis del s. 
XHIé, d'una alianca defensiva en va néixer la Confederació 
Helvética que, en fer-se estable, sentá un precedent jus-
constitucionalista. Molt mes tard, al s. XVIIIé, les colónies 
angleses de l'América del Nord es confederaren contra la 
metrópolis, i, consumada la independencia, acabaren per 
integrar-se en els Estats-Units, donant-se una constitudó 
federal que havia de definir el sistema: una unió perma-
nent d'estats sobirans. I, successivament, la majoria de les 
repúbliques americanes es constituirán a la seva imatge i 
semblanca orgánica. Al llarg del s. XlXé, es teoritza exten-
sament sobre materia federal i alguns, com Proudhon, sal-
tant els llindars polítics, pensen en un federalisme económic-
social. Tais son els lineaments, sumáriament esbossats, d'un 
procés historie que, partint de les antigües confederacions 
circumstancials, es concreta en un sistema institucional fe-
deratiu, mentre l'antic significat esdevé arcaic i és desplacat 
per les veus alianca, entesa o Higa, que li havien estat 
sinónimes. No obstant aixó, la primitiva confederació, que 
solia dissoldre's o es presenta com un tránsit al federalisme, 
tendirá a emanar, d'una manera vacil lant, a causa de la 
seva natura subtil, un altre sistema de vinculacions: el con
federal. D'aquesta manera, sotmetent-se a la realítat creada 
pels fets espontanis, la moderna terminología política ha 
hagut d'acceptar i concretar una distinta accepció per a dos 
termes que havien estat equivalents, prenent per base des-
criminativa el factor independencia. 

És característica de la federació que els Estats, en asso-
ciar-se, cedeíxin una gran part de la seva sobirania a un 
supra-estat. Aquest rep totes les funcions eminentment es-
tatals: exércit i relacions exteriors, és a dir, esdevé l'árbitre 
de la guerra i de la pau. En l'ordre intern, cura de tot alió 
que és d'interés comú: moneda, comer? exterior i duanes, 
comunicacions, marina i ports, etc. El sistema, dones, es 
defineix per l'exjsténcia d'un supra-estat, el qual sol pren-
dre el nom, per antonomasia, de Federado, i es precisa en 
uns poders —legislatiu, executiu i judicial— amb autoritat 
—la que atorga la Constitudó— damunt tots els Estats fede
ráis. Les atribucions del supra-estat son susceptibles d'unes 
facultats i autoritat mes o menys amplíes, a l'extrem que els 
atribuís deis Estats poden quedar reduits a formalitats sím-
bóliques de sobirania. Del Labrador a la Terra del Foc 
s*hi poden trobar les variacions mes torbadores sobre un 
tema que, teóricament, sembla ser el mateix. En els paisos 
de consciéncia dutadana viva, hi fluctúen dues opinions 
oposades; l'una és partidaria d'augmentar les facultats de 
la Federació, l'altra de conservar el máxim possible de les 
sobíranies locáis. Encarnant aquesta oposidó, van néixer 
i han fet política, respectivament, els partits República i 
Demócrata deis EE.UU., de portes en fora tan descon-
certants. 

La distintiva de la Confederació, en canvi, és que els 
Estats que la pacten es reservin una independencia abso
luta, rao per la qual no es donen un supra-estat. Quan, per 
evolució, aquest apareix, s'inicía el tránsit de la confederado 
a la federació. Tal ha estat el procés seguit per Suissa, els 
EE. UU. i Alemanya. La Confederació Germánica, signada 
el 1815, a reí del tractat de Viena, va ser, en el seu temps, 
l'arquetipus del confederalisme. Els estats que havien en-
trat a la convinenca, enviaven plenipotenciaris a una assem-
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blea general —la Dieta de Francfort—, la qual es minia 
periódicament, sota la presidencia d'Austria, pera a tractar-
hi els assumptes d'interés comú que preveía l'Acta confe
deral. En la recessió, restava un consell pennanent per a 
cumplimentar els acords de l'assemblea, pero aquest orga-
nisme no tenia poder per obligar els Estats ni personalitat 
per a representar-los intemaeionalment. La guerra austro-
prussiana del 1866 va teñir per desenlia? la retirada d'Aus-
tria de la Confederado Germánica, la seva dissolució i l'a-
plegament deis Estats alemanys en la Confederado de 
l'Alemanya del Nord, sota 1'hegemonia de Prússia. Es re-
nunciava, dintre 1'orientació de Bismark, a la gran Alema-
nya per la petita Alemanya, susceptible, al marge d'Aus-
tria, de ser encarrilada vers la unitat nacional, I'autoritaris-
me i festabliment d'un supra-estat. En efecte, el 18 de 
gener del 1871, durant el setge de París, Guillem de Prússia 
va ser proclamat, pels princeps alemanys reunits a Versalles, 
emperador d'Alemanya. De la confederació inicial es passa-
va a l'imperi federal. 

L'arquetipus confederal és, a present, la Common-
wealth.1 I cal remarcar-la per la seva originalitat: si la 
confederado deis germánics va ser d'Estats, la major part 
regions d'una mateixa nació, la deis británics és de nacions 
0 almenys hi tendeix. La primera fressava el camí vers l'im
peri, la segona en descendeix i tracta d'establir una conti-
nui'tat de relacions solidáríes entre les nacions independit-
zades que l*havíen integrat. Aquesta diferencia de natura, 
observada a través de les realitats nacionals de la Península 
ibérica, és summament ínteressant i abonadora en les 
seves realitzacions. La Commonwealth no té constítució 
escrita ni és dirigida per cap organisme de tipus estatal; 
1 unic nexe entre les parts és la Conferencia Imperial, una 
assemblea de carácter difús. Abséncia d'Estat, no autoritat 
i igualtat entre els membres associats, tal és la característica 
de la Confederació británica de Nacions. 

III 

Una llunyana preexistencia de la Commonwealth va ser 
la nostra Corona d'Aragó, monument magne de l'institucio-
nalisme medieval, desafortunadament truncat i arxivat. Cal 
que el valorem i que, sota el seu simbol, pensem i fem pen
sar en una possible reestructurado peninsular de tipus con
federal. La trajectória unitaria i centralista —reialme de 
Lleó, Corona de Castella i Estat espanyol—, després de 
l'assaig nacionalista imperial, ja no li queda on desembocar. 
Aviat haurá cremat totes les etapes. En canvi, el geni jus-
constitucionalista que modela la Corona d'Aragó, per llarg 
temps somort, rediviu en la nostra Nació. Ja glatia, per 
contradictori que d'antuvi pugui semblar, tant en el car-
lisme retrógad com en el federalisme liberal o llibertari, i 
adquirí consciéncia a través deis moviments regionalista, 
autonomista i independentista. Per ells parlava el geni de 
Catalunya. I demá, trempat en la present adversitat, será 
un deis pocs valors que encara es podran drecar dintre 
l'ámbit de l'Estat espanyol. 

S'apropa la gran hora histórica de Catalunya, i cal que 
en tinguem consciéncia, per a no deixar-la passar sense 
que hagi donat fruit. Per llavors, la nostra gent hauria 
dliaver trencat la clofolla casolana que embolcalla els ideáis 
nacionals. És precís que escolleixi els camins deis alts 
designis, amb un pensament d'integració nacional i amb 
uns objectius polítics de cara a la Península, sense oblidar 
mai que aquesta no ho és pas tot en l'ample món. En el 
pía peninsular, la política catalana ja té una positura ad
quirida, enfrontada al centralisme unitari i a l'autoritaris-

me. Hepresentativament, és l'avancada de la llibertat deis 
pobles i deis humes. Pero cal que el nostre poblé s'adoni 
del lloc elevat que ocupa i que l'obliga a una man amplt 
tud de mires. S'han d'arrancar prejndicis i recéis de tipus 
provincialista, vanes competéneies erudites que ja lian per 
dut signifícat i que ens ¡mpedeixen de guanyar-nos l'esti 
nía de pobles que, com l'aragonés, históricament ens eren 
solidaris. És mes, ens cal reconstituir aquella antiga ipil 
daritat, aquella solidaritat que va fer de catalans i arago-
nesos una potencia. Així, sota el simbol de la gloriosa Co
rona d'Aragó i de la seva tradidó d'independéncia i de 
nexes solidaris, podríem enfrontar-nos a l'Estat espanyol i 
al seu aparell repressiu, no pas des d'un baluard —recordi's 
que vam ser el baluard de la República— sino des d'una 
fortalesa. 

IV 

Teoricament, la Confederació d'Ibéria hauria de ser 
pactada per les nacions peninsulars amb igualtat de perso
nalitat, pero en la práctica s'hauran de vencer molts d'es-
culls abans d'arribar a port. L'objectiu ideal seria una asso-
ciació a la manera de la Commonwealth. No oblidem, 
pero, que aquesta s'ha format i ha adquirit la seva actual 
maduresa en un llarg procés, sota el simbol de la Corona 
i al marge de teories, pragmáticament. I que el seu cicle 
no és pas clos. D'una manera també realista, les nacions 
peninsulars, l'objete final de les quals és la independencia, 
l'hauran d'adquirir per estadis, com una conseqüéncia de 
l'acció progressíva per a la reestructurado política de la 
Península sobre una base confederal. Pero siguin quins 
siguin els viaranys que sTiagin de recorrer, la primera cosa 
que caldrá resoldre será l'establiment d'una unitat d'acdó 
política entre las regions de cada una de les nacions i la 
confederació d'aquestes en vistes a una actuado conjunta. 
La primera cláusula planteja un problema ais catalans: la 
integrado política nacional: la federació deis partits i or-
ganitzacions del Principal, País Valencia i liles, sense obli
dar els necessaris contactes a establir amb Aragó. Els 
bascos i navarreros, per cert, es troben en una situado 
semblant. El cas deis gallees i portuguesos, en canvi, és 
molt mes complex, tal com ho és pels catalans la integrado 
del Rosselló i Comtats. Seguidament, caldrá preparar les 
condicions per a procedir a la federació de les regions d'una 
mateixa nadó; aquelles federacions que amb cautela pro
hibí la Constítució de la República. Vencudes aqüestes pri-
meres etapes, i no será pas cosa fácil d'aconseguir, les na
cions peninsulars hauran adquirit un pes decisiu i es po
drá projectar la Confederació d'Ibéria.2 

A. TONA I NADALMAI 

1 Estructuralment, la Unió do Repúbliques Socialistes Soviéti-
ques és una Unió de tipus federatiu, no pas una associació confederal 
de nacions. En la práctica, pero, és un imperi unitari i férriament 
centralitzat a través de la dictadura exercida peí Partit Comunista, 
un i indivís. En conseqüéncia, malgrat les campanyes demagogiques 
contra I'imperialisme británic, l'assaig soviétic queda en extrem al 
dessota de la Commonwealth. 

2 Vaig tractar, per primera vegada, el present tema de «Fede
ració i Confederació» en la revista Enllá (Méxic, novembre-desembre 
del 1944). En un excés de pragmatismo, aplicat a la Península, vaig 
arribar a l'extrem de definir «el sistema confederal' com una cate
goría de «descentralització» de minva del poder omnímode deis grans 
Estats. Evidentment aquella definició era especiosa: en puritat no 
és pas la que escau al concepte de confederació. Tanmateix, malgrat 
la violentació que deixo anotada i lTiaver deixat insuficientnient 
explicada la diferenciado entre federació i confederació, encara con
sidero ben orientat aquell esbós. Les realitats deis pobles peninsulars 
s'han de sobreposar a les definicions, teories i imitacions per tal de 
trobar unes formes d'associació derivades de la seva originalitat. 
«Dintre d'Ibéria —deia— cal distingir dues categories de proble-
mes: els nacionals i els regionals, i cal, també, cercar-los dues cate
gories de solucions«: confederació de nacions i federació de regions 
d'una mateixa nació. Aquest és el punt al qual ens hem d'aferrar. 
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EL COMERC DE CATALUNYA AMB AMERICA 

LA iniciativa privada de Catalunya 
Uuita constantment contra els obs-

tacles que li posen des de Madrid. La 
industria i el comer? cerquen la ma
nera de defensar Uurs interessos indi
viduáis i collectius. I, sense voler, 
fan política catalanista enfront del 
régim totalitari espanyol. 

Perqué després de carregar-se de 
paciencia i de redactar informes i co-
municacions sobre els problemes del 
moment que reclamen amb urgencia 
una solució oficial; després de contes
tar totes les enquestes governamentals 
que es fan amb el deliberat propósit 
de deixar de banda les respostes que 
no s'avinguin amb les intencions fran-
quistes; quan s'han cansat de fer ges-
tions a les bones, veient que és perdre 
el temps i no gosant plantar cara a 
Madrid, cerquen la manera d"obrir-se 
pas peí seu propi esforc i sorgeixen les 
iniciatives encaminades a resoldre els 
problemes duna manera directa, amb 
el consentiment de l'Estat o al marge 
deis organismes oficiáis espanyols, si 
aquests persisteixen en no fer cas de 
les iniciatives catalanes sobre el neces-
sari redrecament económic del país. 

Molt sovint, pero, pressionat l'Es
tat espanyol per la iniciativa catalana 
i veient el perill de certs projectes de 
tipus estrictament privat, es decideix 
a fef veure que es preocupa del pro
blema, reclama la realització del pro-
jecte que declara d'interés general i 
ofega la iniciativa submergint-la en 
la paperassa burocrática inspirada per 
la tradicional política anticatalana. 

Aquesta táctica franquista s'ha vist 
clara amb motiu del Pía de Reorga-
nització de la Industria Textil Coto-
nera. Així que els fabricants de Ca
talunya es van cansar de fer informes 
i de donar estadístíques sobre la crisi 
del ram, els perills del mercat comú 
europea í van sentir el ministre Ullas-
tres declarar públicament que la in
dustria textil estava condemnada a 
desaparéixer perqué no podia comp-
tar amb la materia prima a Catalu
nya mateix, van elaborar el seu Pía 
i van pensar realitzar-lo al marge de 
l'Estat i de la banca oficial espanyo-
la. Tot ho resoldrien a Catalunya. 

Pero oblidaven que el sistema fran
quista de rigorós control estatal no 
els ho permetria, i que, a fi de comp-
tes, el govern de Franco agafaria el 
Pía de la industria textil catalana i 
el convertiría en un pía espanyol pa-
gant els catalans. 

Ara ha tocat el torn ais comerciants. 
La Cambra de Comeré i Navegació 
de Barcelona i la Societat Económica 
barcelonina d'Amics del País s'han 
cansat de fer proposicions a Madrid 
per a donar sortida a la produccio ca
talana i fomentar l'intercanvi comer
cial amb l'exterior. Fins que, desen-
ganyats de la capacitat i de la bona 
fe de ministres i alts funcionaris ser-
vidors del franquisme, s'han decidit a 
promoure el diáleg directament utilit-
zant la tribuna d'una entitat gens sos-
pitosa de catalanisme com és la filial 
barcelonina de l'Institut d'Estudis His-
pánics, la direcció general del qual 
radica a Madrid. I a Barcelona han 
estat organitzades les Primeres Con
verses Comerciáis Iberoamericanes. 

Felip Bertrán i Güell, que a mes a 
mes d'exercir la presidencia d'una se
rie d'organismes histórico-culturals de 
Catalunya i de presidir la Societat 
Económica d'Amics del País, presideix 
també l'Institut d'Estudis Hispánics 
de Barcelona, home gens sospitós de 
catalanisme, considerat com un fran
quista convencut i com un bon es
panyol de Catalunya, ha estat l'home 
que ha donat la cara i ha deixat a 
segon terme la Cambra de Comerc 
que té com a president a Félix Esca
les, mes compromés políticament i 
económicament amb el régim. 

El falangista Blas Pinar, Tactual 
director de la política imperialista es-
panyola anomenada de la Hispanidad, 
va assistir a la sessió inaugural de les 
Converses i va demostrar la profunda 
discrepancia existent entre la concep-
ció espanyola i la catalana respecte 
les relacions amb les repúbliques d'A-
mérica. Mentre Blas Pinar va fer l'e-
logi deis tractats de doble naciona-
litat que el franquisme ha vist limi-
tats fins ara a Xile i Paraguai, Felip 
Bertrán i Güell declarava que mes que 
gestionar dobles nacionalitats calía 

anar a instaurar una supranacionali-
tat que proporción*ii M rit.ibles avan-
tatges de carácter general ais ciuta-
dans d'una i ultra banda de l'Atlántic, 
com per exemple, representaría un 
mercat comú hispanoamericá, ja que, 
avui per avui, no es pot pensar en 
l'admissió d'Espanya en el Mercat Co
mú europeu per mor del régim polí-
tic ¡mperant 

Felip Bertrán i Güell donava unes 
quantes dades, en el seu discurs inau
gural de les Converses, on feia esment 
de les xifres, d'exportació i d'importa-
ció actuáis amb les repúbliques ame-
ricanes —47 milions de dólars de ven
des contra 92 milions de dólars de 
compres— i deia que es podrien estal-
viar molts dólars adquirint coto i blat 
de moro a Méxic; lubrificante i com
bustibles a Venecuela; carns a l'Ar-
gentina i Uruguai; tabac i café a Co
lombia, Brasil, Cuba, Guatemala i El 
Salvador, a canvi de productes manu
facturáis, paper de fumar, vins, pro
ductes químics i farmacéutica, conser
ves, utensilis doméstics, etc., etc. Si 
us hi fixeu bé veureu que la majoria 
deis productes que ofereix Bertrán i 
Güell al mercat americá son especial-
ment catalans. I amb aquest objec-
tiu ha estat creada dintre el seu Ins
tituí una Oficina de Cooperació Co
mercial Iberoamericana. 

Els comerciants latinoamericans que 
van assistir a les converses foren in
vitáis per Bertrán i Güell a visitar di
versos centres industriáis de Catalu
nya i Josep Maria Marcet, que fins 
fa poc ha estat alcalde de Sabadell, 
carree que ha exercit d'encá de l'ocu-
pació franquista del territori cátala, 
que és Procurador en Cortes i sempre 
ha estat considerat com un incondi
cional del régim, va intervenir pro-
nunciant un discurs en representació 
de la industria textil catalana i va dir 
que l'amor al treball deis homes de 
Catalunya feia que, constantment, sor-
gissin noves empreses catalanes «i no 
pas grácies a la protecció oficial sino 
per l'esforc de cada dia i per la lluita 
persistent contra tota mena de difi
cultáis». 

¿Es possible que el comerc exterior 



de Catalunya entri en una nova eta
pa de prosperitat al cap de vint anys 
de control nacional-sindicalista espa
nyol i d'entrebancs de tota mena? 
Creíem que van errats els Bertrán i 
Güell i Mareet. Mentre Catalunya no 
disfruti de la plena Uibertat de inovi-
ments no es podrá fer altra cosa que 
la viu-viu que es tant com vetllar un 
mort. L'expansió comercial catalana 
sempre topará amb la mentalitat cen
tralista espanyola si no es pot organit-
zar amb absoluta independencia del 
control central de Madrid, tal com es 
va demostrar durant els primers temps 
de la nostra guerra amb la creació de 
la Direcció General de Comerc i la 
seva branca especial de comerc exte
rior dins el Departament d'Economia. 

El problema és fonamentalment po-
lític i des d'ara es pot preveure una 
nova maniobra franquista per a fer 
fracassar l'esforc deis representants 
rnáxims del comerc de Catalunya que, 

DE LA DECLARACIÓ DE 
PRINCIPIS 

T A Conferencia Nacional Catalana 
•*-*' constitueix ¡'afirmado de l'espe-
rit históricament huma i democratic 
del nostre poblé. I el concreta, per 
evitar desviacions de dreta o desquer
rá, declarant que la Uibertat de l'ho-
me está per damunt de tots els ob-
jectius i táctiques. Per tant, el mo-
viment democratic nacional que 
s'inicia s'oposará, per tots els mitjans, 
a les tendéndes totalitáries, descara-
des o dissimulades, que pretenguin 
vexar, moralment o fisicament, la per
sona humana. La Uibertat de cons-
ciéncia, de practiques religioses, dex-
posiciá del pensament, d'associació i 
de reunió son drets inalienables. Tan-
mateix, al costat d'aquests drets cívics, 
no podem oblidar que l'home té un 
altre dret: el dret a una vida felic i 
digna. Calará, dones, reorganitzar la 
nostra societat per tal d'assegurar 
aquesta felicitat a la infancia; fer-la 
extensiva a la joventut, encoratjant-la 
en les seves iniciatives i vocacions i 
sincronizant el deure del treball amb 
les naturals inclinacions a Testudi i a 

V E U C A T A L A N A 

com els industriáis téxtíls ahir, intenten 
valer-se deis propis mitjans per a sal
var una de les principáis branques de 
la nostra economía. 

Res no es podrá fer de positiu des 
de la secció catalana de X Instituto de 
Estudios Hispánicos. El manteniment 
de l'organisme de Barcelona va a car
ree de lTEstat espanyol i tots els trá-
mits per al comerc exterior depenen 
de l'Estat espanyol. No hi ha res a fer. 
Ha fracassat la Cambra de Comerc 
i fracassará l'Institut de Bertrán i 
Cüell. 

Per aixó cal pensar en bastir una 
organització que a la Catalunya alli-
berada de demá pugui intensificar, 
sense intermediaris forasters, el co
merc cátala amb América. I de cara 
a aquest futur, mes o menys imme-
diat, el Consell Nacional Cátala ha 
creat, modestament, una mena de 
Cambra Catalana de Comerc de l'A-
mérica Llatina, que dirigeix el con-

l'esplai; caldrá recompensar el treball 
amb un nivell elevat i deixar garan
tida una vellesa sense miséries. 

DE LA DECLARACIÓ POLÍTICA 

Tenint en considerado la trágica 
situado creada per la bárbara opressió 
de la nostra térra, opressió que ha fet 
milers de victimes i que ha culminat 
amb l'assassinat de VHonorable Pre-
sident Companys; en presencia de les 
conxorxes que s'estan fent per tal de 
disfressar Tactual régim franquista 
amb altres aparences, el moviment de 
reivindicado nacional que neix da-
questa Conferencia, no solament s'es-
mergará a alliberar el nostre poblé de 
la tiranía actual, sino que s'organitzará 
per enfrontarse a qualsevol altre ré
gim, monárquic o república espanyol, 
que s'oposi al dret, a la Uibertat, la so-
birania i la demacrada del nostre 
país. 

La Conferencia Nacional Catalana 
és partidaria d'establir a Catalunya 
un régim transitori o constituent tan 
bon punt caigui l'actual dictadura 
franquista, per tal de poder deddir, 
lliurement, el nostre régim interior i 
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seller Joan Carreres i Palet, antic 
col laborador de la Direcció General 
de Comerc del temps de la nostra 
guerra i COMÍxedot daii mercats inti-r 
nuckmals da la industria textil i del 
comerc del nostre país en general. El 
programa immediat és l'estudi de l'ín-
tercanvi actual de productes, l'elabo-
ració d*un cens d'exportadors i impor-
tadors, la conquista de nous mercats 
per a la producció catalana. I, des del 
punt de vista práctic, de realització 
immediata, ja s'estan oferint produc
tes catalans i demanant ofertes de 
productes latinoamericans per a l'in-
tercanvi per tal d'experimentar els re-
sultats en les circunstancies actuáis í 
preparar el terreny per a mes amplíes 
activitats d'exportació i d'importació. 

MIQUEL FERRER 

Ciutat de Méxic. 

fixar les bases polítiques dun possible 
nou régim peninsular que representi 
una veritable garantía per ais drets i 
llihertats deis catalans, fins ara a tuer
ce de Tafany dominador dek espa-
nyols. Per a garantir els seus drets i 
el réspede degut a la voluntat cata
lana, la Conferencia propugna la pro
clamado de la tercera República Ca
talana com a punt de partida per a 
la possible federado del Principat, del 
País Valencia i de les Ules i també 
com a condició indispensable i previa 
a qualsevol possible tipus d'organit-
zació confederal, lliurement pactada, 
entre les diverses nacionalitats que 
l'hagin dintegrar. 

La Conferencia Nacional Catalana 

acorda treballar intensament per tal 

de convencer les potencies occidentals 

que no hi haurá estabilitat ni conti-

nuitat política a la Península Ibérica 

sense el reconeixement ais Paisos de 

Llengua Catalana del seu dret al lliu-

re desenvolupament de la seva perso-

nalitat nacional. Tota forma de régim 

unitari, encara que emani dun plebis-

dt general espanyol, será combatuda 

per la democracia catalana. 

PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL CATALANA (MEXIC, 1953) 
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DOCUMENTS DE VINTERIOR DE CATALUNYA 
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PARLEN ELS MONÁRQUICS ANT1FRANQUISTES 

J A Unión Española, de filiado monárquica antifranquis-
X-/ ta, situada enfront del sector representat per Luca de 
Tena, de Y ABC, de Madrid, ha donat amplia difusió a un 
manifest del qual donem uns quants fragments a con
tinuado: 

«Quan al cap de vint anys seguim orfes de vida polí
tica, els que creiem que ha arribat el moment que comen-
cem a tenir-la perqué el país la necessita, tenim el deure 
de proclamar-ho aixt... 

Les bombes comunistes, anarquistes o d'agents provo-
cadors, procedeixen, com és natural, de la vorera d'enfront 
a la que estem situats els espanyols que estem veritable-
rnent preocupáis peí present i peí futur. Per aixó, els bo
rnes de la U. E. proclamem, una vegada mes, el dret deis 
espanyols a tractor dinfluir en la configurado del futur 
i la nostra ferma voluntat d'exercir-lo fins allá on puguem... 

Perqué no es donin ais fets que han motivat l'escrit 
que comentem (es refereixen al document signat peí cler-
gat base i adregat ais bisbes dEuzkadi), la U. E., davant 
les possibles solucions de futur —una altra República, un 
General o la Monarquía—, ha optat resoltament per la 
darrera, encarnada per Don Juan de Borbón y Battenberg*. 
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LA RESTAURACIO MONÁRQUICA I CATALUNYA 

rORNA a agitarse la idea duna restaurado de la mo
narquía a Espanya. Les raons de principi de la posició 

de Catalunya envers aquests projectes san prou clares i 
fermes. 

Des del punt de vista constitucional, les Corts Catala
nes del 1706 van excloure per sempre tots els Borbons de 
la successió a regnar a Catalunya. Des del punt de vista de-
mocrátic, l'esperit república del nostre poblé, continuador 
de la tradició pactista i de llibertat, fou ben clarament ex-
pressat en totes les eleccions del 1931 al 1936, auténtica 
expressió de la voluntat popular. Des del punt de vista 
nacional, els catalans sempre hem hagut de defensar-nos 
de la política anticatalana deis Borbons. Des del punt de 
vista del progrés, Tesperit avancat deis catalans, avivat peí 
desenvolupament industrial, ha estat sempre en pugna amb 
Xestancament dun poblé gregari representat per una oli
garquía de terratinents castellans i andalusos, el mes ferm 
puntal de la monarquía. Des del punt de vista de Tordre, 
no oblidem les revoltes constants del segle XlXé sota la 
Monarquía, ni l'incendi de convenís del 1835, ni la Setma-
na Trágica (57 incendis a Barcelona), ni el miler dobrers 
i patrons assassinats pels carrers barcelonins a l'época de 
Martínez Anido, precedent de Testiu del 1936, després que 
la sublevado militar, que inicia la- TV Guerra Civil Espa-
nyola, va posar fi al període de pau i progrés sota el Go-
vern cátala, durant el qual res no s'havia esdevingut a la 
nostra térra que justifiques una lluita fratridda. 

I si mirem al futur, la Monarquía no ens ha donat cap 
motiu per a creure que pugui representar un impuls deis 
ideáis catalans ni deis democrátics, ni la represa de la marxa 
endavant que tan necessária és a Catalunya després de mes 
de vint anys de retrocés en relació a Europa. 

A fináis de la segona Guerra Mundial la Monarquía 
semblava representar una alternativa democrática al fran

quisme. Adhuc llavors don Juan de Borbón va adoptar el 
títol de Comte de Barcelona per tal de congraciarse and) 
els catalans. Pero si aixó fou un fet peí consell dexperts 
diplomátics, ell, diniciativa personal, mai no ha donat cap 
mostra de simpatía envers Catalunya ni per la llibertat 
deis catalans. Pero és pitjor continuar usant el títol de 
Comte de Barcelona i a Tensems disposarse a acceptar The-
réncia de Franco, el mes acérrim perseguidor deis catalans 
des de Felip Vé, el fundador de la dinastía deis Borbons, 
la nissaga que, tal com ha estat repetit sovint, ni oblida 
res ni aprén res. En aqüestes circunstancies, titularse 
Comte de Barcelona és una befa ais nostres comtes cata
lans i a Catalunya. 

Cal teñir un sentit de la realitat i una maduresa en el 
sentit polític. Si no ens fem cap illusió sobre la Monarquía 
és per l'experiéncia histórica, tot sovint ben trágica, en la 
qual els catalans hem hagut descarmentar des de fa cen-
túries i sobretot des de comencaments del segle passat. Els 
infants que no teñen experiencia poden repetidament caure 
en les mateixes errors, pero és un atribut de la maduresa 
acumular experiéndes i evitar errors conegudes per a po
der continuar la marxa endavant. 

No critiquem ara la Monarquía per raons teóriques a 
doctrináis ni per creure que el régim sigui pitjor que d'al-
tres. No som monárquics ni ens fem cap illusió sobre una 
Monarquía continuadora del franquisme i aixó per dues 
raons: per Vexperiéncia histórica acumulada per Catalunya 
des de Felip Vé i sobretot des de Ferran VHé, i mes encara 
sota Alfons XHIé; i per raons prártiques, per les realitats 
que envoltarien la restaurado i el futur régim. 

El que és fonamental dun régim no és pas la seva for
ma externa sino les forces socials i económiques que ell 
representa. Tots sabem duna manera clara que les forces 
damunt les quals descansa el régim franquista son l'Esglé-
sia, l'Exércit i la noblesa i els terratinents castellans —sense 
oblidar alguns industriáis i banquers bascos i catalans— i 
cal pensar que la Monarquía, hereva del franquisme, seria 
sense cap variado essencial el régim protector deis inte-
ressos daquestes mateixes forces en contra de totes les ai-
tres forces veritablement vives del país i especialment ais 
pobles de la periferia. No ens fem illusions: ais catalans 
ens seria difícil dexercir cap influencia favorable a 
les nostres idees nacionals catalanes ni a favor de les 
nostres idees progressistes de tipus europeu dintre daquesta 
restaurado, esclava de les velles forces reaccionaries espa-
nyoles. No oblidem que l'any 1923 la Monarquía va inau
gurar el régim de didadura en qué encara dvim perqué 
hada perdut el suport de l'opinió pública i de les joves 
energies que s'alqaven a Catalunya, el País Base, a Galicia 
i a la periferia mediterránia i ádhuc a Madrid i a la mateixa 
Castella. La Monarquía constitucional s'enderrocá perqué 
s'havien desfet els partits monárquics i s'havien desintegrat 
perqué les velles forces económiques i socials que ells re
presentasen havien perdut llur capadtat de direcció en un 
régim democrátic davant Taleament de les forces noves. Es 
així com aqüestes forces Mancaren per la borda la Cons-
titució l'any 1923 i finalment prescindiren de la Monarquía 
Xany 1936 a favor del franquisme, puix vegeren clarament 
que per a mantenirse en llurs posicions de domini i de 
pridlegi ja no podien comptar amb el suport del país i la 
Constitució, sino amb la seva forca. 

Si Catalunya representa a la Península la idea europea 
occidental del progrés i de la civilització, com una extensió 
constant del major benestar al major nombre de persones, 
Tessénáa de la reacció espanyola cal cercar-la en un atavis-
me Tideal del qual és petrificar la vida. Per aixó és que 
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tot el que sabem preveure per al futur és l'esforg d'un ré
gim per a continuar immóbil en el poder contra les energies 
de la periferia i l'esforg ([aqüestes per a enderrocar la res-
closa i tornar a l'intent de crear un país modern europeu. 
L'única alternativa per a evitar noves convulsiona' seria que 
la Monarquía abandones la resclosa per a emprendre una 
política que canalitzés les vigoroses energies de la perife
ria. Pero aixó seria demanar massa ais monárquics espa-
nyols. 

Comprendríem que hi hagués catalans que propugnes-
sin una monarquía democrática amb prou forqa i flexibi-
litat per a reunir les diverses nacionalitats hispániques en 
un régim de confederado com en el període de la Casa 
dAustria. Sota aquest régim confederal els catalans po-
dríem recobrar el pie govern del nostre patrimoni material 
i espiritual i dirigir el futur del nostre poblé segons el 
nostre esperit i voluntat vers els ideáis de llibertat, de pro-
grés, de modernitat i de millora social que han estat sem-
pre les ambicions tradicionals de l'auténtic catalanisme. 
L'exemple d'aquest ampli sistema confederal per a una fu
tura Comunitat Ibérica de Nacions ens el dona avui la 
Comunitat Británica dintre la qual paisos com la India i 
el Pakistán poden gaudir d'un régim república, mentre el 
confunt es manté unit per la Corona. 

Comprendríem, dones, aquesta fórmula confederal de 
solució del problema de les nacionalitats hispániques que 
permetés ah catalans el reconeixement d'un sobirá com a 
lligam suprem que mantingués unida la Confederado men
tre el poblé cátala fos lliure de donarse un régim repú
blica per a les seves institucions de govern dintre Catalu
nya. Es a dir, una República Catalana en una Monarquía 
Confederal Hispánica o Ibérica en la qual cada Estat fos 
lliure de donarse a l'interior el régim que volgués. 

Comprendríem, diem, aquesta solució si l'admirable 
sentit polític deis británics regnés a la nostra Península. No 
oblidem, pero, que la Primera República espanyola va fra-
cassar i que la Segona fou portada a la tragedia i al desas
tre, i que les forces anomenades conservadores han desen-
cadenat ja quatre guerres civils en él curs de 113 anys, 
causant mes victimes i mes estralls al país que no pas les 
revolucions que han tingut lloc en el mateix període. 

No hem de desconéixer que la divisió regna avui en el 
camp monárquic i no solament entre carlins i juanistes, sino 
entre aquests darrers mateixos: mentre uns pocs deis vells 
monárquics voldrien una monarquía constitucional i demo
crática, la majoria accepten i prefereixen mil vegades una 
monarquía dictatorial i franquista. No podem desconéixer 
que el pretendent no té cap personalitat política ni té cap 
mica de simpatía entre el poblé. No podem tancar els ulls 
a la realitat i hem de saber que, fora d'alguns aristócrates 
madrilenys, la Monarquía no té seguidors ni té cap prestigi 
per a promoure un moviment de simpatía en les masses, les 
quals, ádhuc en les regions castellanes que ahans eren mo-
nárquiques, han perdut el record de la Monarquía. I tots 
sabem que entre els rengles falangistes hi ha una oposició 
ferma a la restaurado monárquica i aixó anuncia unes ba
talles constants entre monárquics i falangistes els quals 
només coincidirán en anar contra Catalunya. 

Des de fa gairebé una centuria i mitja la historia cTEs-
panya i de Catalunya es va repetint monótonament. El 
que passa avui ja havia passat ais nostres pares i ais nos-
tres avis. I ens cal aprofitar Tescarment per tal que la ge
nerado actual no torni a repetir els trágics errors de la 
generado anterior. Que l'experiéncia deis nostres pares, 
adquirida amb sang, pugui ésser profitosa a les generacions 
davui. 
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CARTA AL NUNCI ANTONIUTTI 

L A Delegado tarragonina de la Unió del Clergat Espa-
nyol s'ha adrecat al Nunci Apostólic, Monsenyor Anto-

niutti, per a protestar, respeduosament, de la seva inter-
venció en política al costat del régim totalitari del general 
Franco. 

Heus ací uns fragments de la carta: 

«Excellentíssim Senyor: Alarmáis per les reaccions pro-
duides en l'opinió pública pels seus discursos, mes propis 
d'un polític que d'un diplomátic pontifici, que amb tota 
seguretat no hauran arribat al vostre coneixement, com 
passa sempre a les Jerarquies que actúen en les nacions on 
imperen régims similars a Tespanyol, anem a intentar d'in-
formar-vos. 

D'antuvi ha causat estupor que un diplomátic es fiqui 
en els assumptes interns d'Espanya, tal com ve fent darre-
rament S. E. Una intromissió semblant no té antecedents en 
Tactuació deis Nunds a Espanya, la missió deis quals, i la 
principal, com la de tots els Ambaixadors, és fer de gestor 
i amable componedor en els afers de trámit entre él Go
vern que representa i Espanya. 

En un moment en qué hi ha entaulat un veritable duel 
entre rEstat espanyol i les altes Jerarquies de l'Església, i 
no per anécdotes accidentáis sino per les persistents accions 
abusives en la interpretado de prindpis fonamentals; quan 
els órgans estatáls ataquen l'Acció Católica, com ha passat 
durant els mesos de maig y juny darrers, en segrestar el 
manifest de les HOAC (Hermandades Obreras de Acción 
Católica) i es posen multes ais seus propagandistes i direc-
tius; quan la policía deten i maltrada els quadres d'Acció 
Católica i insulta públicament al Clergat i a les Associa-
cions de la Joventut Católica; quan la premsa, ádhuc la ca
tólica, i la Radio Nacional sabotegen amb el mes absolut 
silenci i el general escándol el Congrés Mundial de la Prem
sa Católica de Santander, etc.; que el Representant de Sa 
Santedat a Espanya canti glories a un tal régim i llena 
acusacions de rebels ais sacerdots que recorden les doctri
nes pontifícies sobre el governament deis pobles, dissorta-
dament silenciades pels que haurien de predicar-les, ha es
tat considerat com una monstruositat, que resta incorporada 
a la historia... 

¿No li diu res al Senyor Nunci el silenci de l'Excellen-
tíssim Primat (Enríe Pía i Deniel) i de la majoria deis 
Bisbes mes responsables de les própies ovelles que S. E.? 

Tinguen present, Senyor Nunci, que l'opinió ha pres 
bona nota de com han estat traspassades per V. E. les fun-
cions que li son própies i no oblideu que és molt mes fácil 
traslladar un Nunci que no pas separar un Bisbe de la seva 
diócesi. V. E., com a bon coneixedor de la historia diplo
mática pontificia, sabrá molt bé com s'han produit aquests 
trasllats en tots els temps i a totes les nacions; i el cas es 
pot repetir al nostre país, avui o demá. 

Lamentem haver dinformar-vos d'aquestes reaedons 
populars, tot besant el vostre anell.*. 

D'aquesta carta s'han trames copies a la Secretaria dftl 
Papa, a la Secretaria d'Estat del Vaticá, ais Excel lentíssims 
Cardenals i Bisbes d'Espanya, a les Jerarquies d'Acció Ca
tólica, etc., etc. 

I des de l'exterior, diverses organitzacions catalanes han 
donat a conéixer aquest document ais bisbes de tot América, 
a les entitats católiques d'arreu del Continent, al Cos Diplo
mátic i a les personalitats mes destacades del catolicisme, 
sense oblidar les revistes i periódics. 
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ES perillos de fer aíirmacions ca-
tegóriques quan es tracta de jutjar 

les opinions alienes. Dic aixó perqué 
aquesta análisi podría ésser categóri
ca. Cal ésser just i un no ho pot ésser 
quan només fa un examen parcial d'un 
problema com en aquest cas. 

Després d'aquest aclariment, ja po-
dem anar al gra. 

Qué pensen de Catalunya? 

La impressió general que hom treu 
del que la majoria deis anomenats li
beráis espanyols pensen de Catalunya, 
és que ni ens han entes ni ens ente-
nen. Ara bé, una cosa és no poder 
entendre i l'altra no voler. En aquest 
cas, cree que realment es tracta de no 
voler-ho entendre, i aixó és mes greu 
puix ells mateixos encerten q u a n 
diuen querer es poder. 

Ara bé, quines son les causes per 
les quals no ens volen entendre? N'hi 
ha una de comú en tots ells: la por 
que Espanya, que Castella ha unifi-
cat —o almenys ha intentat d'unificar— 
amb les seves suors i el seu esperit im
perialista, es divideixi i esdevingui una 
mena de taula descaes en la qual cada 
quadre, tan si és blanc com negre, ju-
gui exactament el mateix paper, amb 
igualtat de poder en el govern de con-
junt. Aquesta idea és totalment con
traria a la seva mentalitat centralitza-
dora. Un es troba, per exemple, amb 
aqüestes f r a s e s d'Ortega i Gasset: 
Porque, no se le dé vueltas: España 
es una cosa hecha por Castilla, y hay 
razones para ir sospechando que, en 
general, sólo cabezas castellanas tie
nen órganos adecuados para percibir 
el gran problema de la España inte
gral (1). O bé aqüestes altres d'Una-
muno: Pero si Castilla ha hecho la 
nación española, ésta ha ido españo
lizándose cada vez más, fundiendo 
más cada día la riqueza de su varie
dad de contenido interior, absorbien
do el espíritu castellano en otro su
perior a él: el español. No tienen otro 
sentido hondo los pruritos de regiona
lismo más vivaces cada día, pruritos 
que siente Castilla misma; son sínto
mas del proceso de españolización de 
España, son prodomos de la honda la
bor de unificación (2). 

De tots maneres, apart d'aquesta 
rao básica que alleguen i és comú a 
gairebé tots els escriptors castellans, 
en cadascun d'ells en trobem una de 
característica que és millor examinar 
particularment. La ressenya incom
pleta que faig a contínuació en reflexa 
alguns casos. 

José Ortega Gasset 

No sé si és massa atrevida o inexac
ta I'adjectiu efeixista» aplicat a l'es-
perit d'Ortega i Gasset. EU mateix 
critica el feixisme en el seu lübre Es
paña invertebrada. Pero, per a 11 r a 
banda, cree que si el feixisme ha tin-
gut un teoritzador a Espanya, aquest 
ha estat Ortega i Gasset. Ledesma 
Ramos i José Antonio Primo de Ri
vera eren els seus deixebles. Eli ma
teix escriu: lo que el pueblo piensa y 
dice —o sea la opinión pública— es 
siempre digno de respeto, pero casi 
nunca expresa los verdaderos senti
mientos con una deseable precisión 
(3). Per tant, si no és possible que l'o-
pinió pública sigui l'expressió exacta 
de la voluntat d'un poblé, potser es 
pot comencar a pensar que una selec
ta minoría, de la qual ell parla tantes 
vegades, podría interpretar-la millor. 
De totes maneres, quan, mes tard, cri
tica el feixisme diu que no pot haver-
hi una sana política quan el govern 
funciona sense la cooperado activa de 
les majories i diu que potser per aixó 
la política li sembla una ocupado de 
segona classe. I és que el feixisme 
d'Ortega i Gasset podríem qualifícar-
lo de feixisme intellectual, que, en el 
seu cas, resta estancat en aquest camp 
perqué diu que la política és una ocu
pado de segona classe, degut a qué 
hi cooperen les majories. Ací está el 
punt clau: per a ell, aqüestes majo
ries formades per «homes massa», es-
tan en un nivell molt mes baix que el 
de ITiome que ha superat aquesta ca
pa inferior. No és aquest l'esperit de 
La rebelión de las masas? 

Aquesta massa passa a un segon pía 
i es converteix en una nova classe pro
letaria —que per altra banda pot coin
cidir amb la clássica. 

El propósit d'aquest estudi —escriu 
en el llibre España invertebrada— és 
corregir Terror del pensament polític 
que voldria trobar el camí del mal del 
catalanisme i el basquisme... Per a 
mi només hi ha una resposta: quan 
una societat esdevé la víctima del par-
ticularisme (3) i comenta a consu-
mir-se ella mateixa, hom pot estar ben 
segur que Terror ve del poder cen
tral. Amb unes altres paraules: tro-
bant un poder central com cal, desa-
pareix tot el mal del catalanisme i 
del basquisme. O també podríem du
que la voluntat d'un poblé, basada en 
uns drets que existeixen tant si el po
der central és feble com no, resta re-
du'ida a un paper molt secundari —si 
és que realment existeix. Per aixó ni 

tan sois es pregunta si aquest nial es
tá fonamentat en unes altres bases, a 
mes a mes d'aquestes. 

I diu: En una nació, quan la mas
sa rebutja d'ésser massa, la qual cosa 
vol dir que rebutja de seguir la mi-
noria que dirigeix, la nació es fa a 
trocos, la sodetat es desmembra i es
devé invertebrada. Ací retornem a la 
seva idea feixista, puix suposa que la 
minoría que dirigeix no está fonamen-
tada en la massa. Si ho estés, la mas
sa no tíndria motius per a rebutjar de 
seguir-la. 

Miguel de Unamuno 

El problema és molt diferent en 
Unamuno. Aquest magnífic escriptor 
que tan bé sap descriure les terres de 
Castella, actúa amb veritable preju-
dici contra Catalunya, malgrat s'esfor-
ci en demostrar que no existdx Todi a 
Catalunya, ni a Barcelona tampoc no 
existeix Tenveja. 

Aquest prejudici a r r i b a a fer-li 
creure en una Catalunya i en un tipus 
de cátala purament seu, i el porta a 
escriure t r o c o s tan origináis com 
aquest: Y en esta espléndida ciudad 
(parla de Barcelona), de magníficas 
fachadas que parecen construidas pa
ra asombrar y deslumhrar a los visi
tantes y huéspedes, el tifus hace es
tragos por falta de un buen sistema 
de desagüe. Y ello se comprende: las 
fachadas se ven desde luego; el alcan
tarillado, no. O aquest altre: Traba
jan allí mucho, es verdad; pero vocean 
más que trabajan. Valen, sí, pero se
ría un negocio redondo comprarles 
por lo que valen y venderlos por lo 
que creen valer. 

Finalment, arriba a un extrem que 
un ja es pregunta si realment no es 
va equivocar de ciutat en escriure-ho: 
Y dentro de estas casas tan fachando-
sas, ¿qué arte hay? Buen número de 
pintores y de músicos catalanes han 
tenido que irse de Barcelona a Ma
drid en busca de público. Ni los cua
dros ni las partituras pueden emplear
se para decorar fachadas ni cabe lle
varlos prendidos en una corbata vis
tosa (4). Entre paréntesi, podríem dir 
que, amb ganes de polémica i supo-
sant que s'accepti la seva idea, cal-
dria un llarg treball per a explicar-ne 
les causes. 

Ramiro de Maeztu 

Maeztu creu, en canvi, que el pro
blema cátala és fácil de superar amb 
Tannexió d'Espanya a Europa. Ara 
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bé, ell creu que Espanya s'ha d'anne-
xionar tota unida a Europa i afegeix 
que la fórmula d'aquesta unitat pot-
ser no s'ha trobat perqué no s'ha dis-
cutit prou. Ací hi trobem almenys 
una base per a entaular diáleg. 

En una conferencia donada a Bar
celona el dia 11 de maig del 1911, 
quan tot just acabava d'arribar d'An-
glaterra, se li va demanar quina so-
lució veia ell —amb la llum de les 
noves idees forjades aleshores a An-
glaterra i Europa— a la tensió exis-
tent entre els intellectuals de Madrid 
i els catalans. T r a d u i r é exacta-
ment les seves paraules dites en aca
bar la conferencia: «En Pere Corami
nas desitjaria que es pogués arribar 
a una unió per mitjá d'un impuls mis-
tic, d'un salt cordial de ciutat a ciu-
tat. Em sap greu que us hagi de de-
cebre. Avui, Espanya necessita de 
Barcelona perqué oposi a Madrid el 
contrapés de la seva crítica, com ne
cessita també de Madrid per a res
tringir els seus impulsos centrífugs. 
La lluita d'ara és almenys necessária 
i saludable. Espanya és avui encara 
el tros de térra que ens disputem. Hi 
ha, pero, un denominador comú que 
es diu Europa» (5). En aquest punt 
coincideix amb la tendencia general 
de l'época, en la qual participaven, 
com és logic, els catalans. Aquest pro
blema de la desconnexió amb Europa 
segueix intacte i potser amb mes gra-
vetat degut al ritme vertiginós en qué 
Europa es desenvolupa. 

Gregorio Marañan 

Marañón, el mes liberal, potser, deis 
liberáis espanyols, no s'espantava com 
els altres davant deis problemes ano-
menats regionals i creia que aqüestes 
característiques própies de cada regió 
eren mes aviat biológiques que polí-
tiques. En un fascicle publicat a Lon
dres durant la seva estada a Anglater-
ra en temps de la nostra guerra, in
sistía en qué Terror que s'havia co
mes era confondre la noble realitat 
del regionalisme amb el separatisme. 
Deia: «El sentiment nacional d'Es-
panya es compon de l'esperit regional 
que no és mes que una ampliado del 
sentit de familia hispánica» (6). Aques
ta idea de composició d'una unitat 
formada per diversos membres, topa 
amb la idea centralitzadora i unilate
ral deis altres. 

Salvador de Madariaga 

El tipie cas que reflexa la por que 
es desfaci la unitat intrínseca de la 
Península que he esmentat abans, és 

el de Salvador de Madariaga. En el 
seu llibre España, dedica tres capítols 
al problema cátala i a tot arreu se
gueix el mateix sistema: comenca fent 
concessions, reconeixent fets i veritats, 
pero ben aviat s'espanta i argumenta 
amb la intenció de mitigar alió que ha 
dit abans. Per exemple: no posa en 
dubte el fet que el cátala és un idio
ma i fins i tot ridiculitza els intents 
que s"han fet per a demostrar que és 
un dialecte del castellá. Acte seguit, 
s'esforca en demostrar que el cátala 
és una Uengua hispánica, molt dife-
rent del francés, i arriba a detalls com 
el d'afirmar que la vocal mes domi-
nant en el cátala —la ae— no té res 
a veure amb el francés i que el dip-
tong és realment una característica 
hispánica, com si aquest fet hagués 
de treure o afegir quelcom d'essencial 
al problema. 

Espanya per a Madariaga és una 
unitat molt complexa o millor dit una 
trinitat formada per tres parts: l'Oc-
cidental o Portugal; la Central o Cas
tellá; i TOriental o els Pa'isos Catalans. 

El seu punt clau és demostrar que 
tot el que és cátala es pot incloure en 
l'espanyol com en el cas de la Uen
gua; i que el mateix catalanismo deis 
segles XlXe i XXé és un producte pu-
rament hispánic com a conseqüéncia 
de l'individualisme que regna per to
ta la península. I en aquest punt 
coincideix amb Ortega i Gasset. 

Finalment, intenta demostrar que, 
suposant que un Estat Cátala fos pos-
sible políticament, económicament se
ria un fracás i arriba a la conclusió 
que el problema és forca difícil, sen-
se haver intentat de comprendre'l ple-
nament (7). 
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Tomás Salvador 

Finalment, m'agradaria copiar unes 
paraules d'un article de Tomás Salva
dor que es va publicar no fa molt de 
temps al setmanari Jirafa, i precisa-
ment en un número dedicat a Cata
lunya: Todavía no sé lo que es que 
un catalán (parla deis intel lectuals), 
me abra su casa, me ofrezca su pan 
o su amistad. Son fríos, distantes, apa
gados. I mes endavant, afegeix: Aun
que pudiera parecería, la política no 
lo es todo, ni siquiera en parte impor
tante, en esta frialdad. Muchos de los 
hombres con los que profesionalmente 
he tratado, no son dudosos política
mente (cal remarcar la paraula dudo
sos, escrita per un franquista); incluso 
tienen una importante labor cultural 
en castellano. Pese a ella son fríos, 
inamistosos, son catalanes. 

De cap manera pot dir-se que To
más Salvador sigui un liberal (8), pero 
és un escriptor castellá que ha viscut 
molts anys a Catalunya i caracteritza 
un tipus determinat. ¿Haurem d'arri
bar, dones, a la conclusió que entre 
catalans i castellans hi ha incompa-
tibilitat de carácter? Cree que no cal 
que siguem exagerats, pero el fet re
flexa un fons que veritablement no és 
buit sino pie de greus complexitats. 

Conclusions: I. No podem esperar 
cap benevolencia de la part de Cas
tellá. La solució del nostre problema 
nacional depén del nostre esforc i de 
la nostra habilitat de fer-la reeixir en 
la práctica. II. Cal, pero, cercar el ca-
mí d'introduir el nostre pensament 
dins de Castellá. Cal confiar en les 
noves generacions, tenint en compte 
que si bé la solució —sigui com sigui— 
ha de néixer a casa nostra, totes les 
altres nacions ibériques han d'ajudar-
hi i han de jugar-hi un paper molt 
important. III. Cal cercar també el 
camí de fer valer els nostres drets dins 
un pía internacional. IV. Cal una con
creta definició deis nostres drets ba-
sats en els principis de les Nacions 
Unides i d'aplicació universal i que 
constitueixen el fonament de la nos
tra actuado. 

MAHY NOGUEBA 

Barcelona (Catalunya). 

NOTES: (1) Ortega Gasset: España Inver
tebrada. (2) Unamuno: En torno al Casti
cismo. (3) Ortega Gasset creu que el ca-
talanisme i el basquisme son productos del 
particularisme; (4) Unamuno: Por tierras de 
Portugal y de España; (5) Maeztu: Obre
ros e Intelectuales; (8) Marañón: Liberalis
mo y Comunismo; (7) Cal teñir en compte 
que Madariaga viu a Europa i, concretament, 
a Anglaterra, d'encá de la guerra nostra; (8) 
Hi ha qui creu que és un policía espanyol 
a Catalunya. Aixó ajudaria a explicar l'ac-
titud deis catalans de la qual ell es queixa. 
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Tema: Els problemes del camp cátala. 
Ponent: Miquel Curco. 

CONCLUSIONS 

A Catalunya, tot i tractar-se d'un 
país de poca extensió territorial, 

hi ha una gran varietat de cultius, una 
desproporció de rendiment de les se
ves terres, variants topográfiques acu-
sades i diferencies importants en els 
seus assentaments. Aixó fa que mol-
tes de les discussions e n t o r n del 
problema del camp cátala i molts deis 
arricies, estudis i fins i tot algunes 
disposicions de govern, pateixin del 
mal de veure els problemes des d'un 
angle determinat, considerant secun
daria tota la resta. Així, mentre els 
treballadors de la térra asseguren que 
els problemes del camp son molts i 
aguts, i que és urgent de donar-hi so-
lució, hi ha qui assegura que ja está 
gairebé tot resolt o en vies de solució 
i que amb Ueugeres reformes a les 
liéis promulgades durant el regim 
autonómic ja no existirá el problema 
agrari a Catalunya. 

Pero la realitat és ben diferent. I 
la necessitat de donar solució ais múl
tiples problemes plantejats obliga a 
estudiar a fons tots els aspectes de la 
qüestió i escoltar, especialment, els 
propis camperols que son els que mes 
bé poden parlar deis problemes que 
els afecten duna manera directa i 
molts deis quals están en condicions 
de proposar solucions encertades per
qué els seus coneixements i la seva 
experiencia els permeten de suggerir 
formules reformadores que tot repre-
sentant solucions de justicia per ais 
seus problemes de productors, signi
fiquen un augment de riquesa del 
nostre país, i, per tant, un major be-
nestar per a tots els ciutadans de Ca
talunya. 

La reconstrucció del nostre país exi
girá un augment de producció, a la 
ciutat i al camp, de productes indus
triáis i agrícoles. Els treballadors in
dustriáis s'han de preocupar des d'ara 
del problema de l'organització econó
mica que els afecta i els camperols 
també cal que es dediquin a estudiar 
els problemes de producció que els 
son propis. Uns i altres han de rei
vindicar una intervenció activa en l'or-
denament de l'economia del nostre 
país; una participació en els guanys; 
una responsabilitat concreta. 

Per al repartiment, proposem les 
normes següents: a) A cada Ajunta-
ment es creará una Junta Municipal 
Agraria, la qual, en un termini má-
xim de tres mesos, fará el repartiment 

de terres del seu terme, tenint en 
compte les necessitats de cada con-
reador o familia; es tindrá en compte 
la voluntat deis conreadors respecte 
de la unitat de treball que desitgin; 
es procurará d'assentar ais camperols 
en les mateixes terres que hagin vin-
gut cultivant, tenint en compte que 
bona part de les millores introduldes 
son fruit del seu treball o del contra-
ri caldrá indemnitzar-los quan les ha-
guessin d'abandonar; els excedents 
que resultin serán utilitzats de mane
ra que no es trenquin les unitats i 
per tal de treure'n el millor rendi
ment possible. b) La determinació de 
la térra que necessita cada camperol 
es fará tenint en compte si és de re-
gadiu o de secar, les plantacions d'ar-
bres existents (tarongers, avellaners, 
ametllers, oliveres, etc.) i els altres ar-
bres fruiters i les vinyes que donen 
fruit al cap de cinc anys, i que, gene-
ralment, son de vida mes curta, c) La 
Junta Municipal Agraria exposará du
rant quinze dies les relacions de ter
res repartides i recollirá totes les 
queixes i reclamacions que facin els 
camperols o les altres persones afec-
tades, resolguent-les d'acord amb l'in-
terés colleetiu al qual s'han de supe
ditar els interessos particulars. d) Les 
terres expropiades per sentencia ju
dicial podran ésser de dues menes: 
les que siguin de propietaris conside
rara crimináis de guerra o responsa
bles de collaboració amb el feixisme 
i aquelles altres que resultessin so-
brants de l'extensió máxima assenya-
lada per la Uei. Les primeres serán 
expropiades sense indemnització. Les 
segones serán indemnitzades i el seu 
valor será establert tenint en compte 
el valor que tenien declarat els antics 
propietaris i peí qual pagaven contri-
bució. Les indemnitzacions serán pa-
gades peí Govern de Catalunya. 

Els Sindicats Agrícoles Cooperatius 
han de reorganitzar-se tornant a l'an-
tic sistema, adaptat a les condicions 
del moment. Totes les qüestions po-
lítiques, socials i religioses han de 
restar al marge deis Sindicats per tal 
que hi puguin actuar tots els conrea
dors de la térra, siguin quines siguin 
les seves idees í sentiments. Des deis 
propis Sindicats s'ha de comptar amb 
cooperatives de consum, organitzar 
una Caixa d'Estalvis i Crédit, l'assegu-
ranca de les collites, un servéis d'esta-
dística, etc. Totes aqüestes activitats 
serán coordinades per la Federació de 
Sindicats Agrícoles de Catalunya. 

Catalunya pot augmentar conside-
rablement el cultiu de tabac, Ui i molts 
altres productes que actualment costen 

divises. Les poques experiéncies fetes 
han demostrat que bona part del con
sum de tabac es pot cobrir amb la 
producció catalana; les fabriques téx-
tils i les de pintures saben prou bé 
la qualitat del nostre lli; un augment 
del cultiu de la remolatxa permetria 
una major producció de sucre. 

Les terres de regadiu exigeíxen una 
gran quantitat d'adobs. També en ne-
cessiten les terres de secar. Els sul-
fats son també indispensables. Pero 
cal estudiar Tus deis adobs d'acord 
amb les análisis de les terres i tenint 
en compte els productes a cultivar, 
per tal de corregir els errors i acon-
seguir un major rendiment. 

Cal incrementar la ramaderia fami
liar. La cria familiar d'aviram, conills, 
cabres, bens, poros, vaques, etc., ha 
d'ésser impulsada des del Govern i 
aconsellant l'aprofitament deis fruits 
excedents o invendibles, els sobrants 
de l'horta, les herbes, els farratges, etc. 
Les pastures han d'ésser organitzades 
en el terme municipal de manera que 
donin el contingent de carns i els seus 
deriváis que és possible d'aconseguir. 

Els boscos plantegen un problema 
important. Cal plantar arbres al pía 
i a la muntanya, a les riberes, a les 
voreres deis cañáis, deis camins i de 
les carreteres i també a tots els car-
rers. La repoblació forestal ha de 
permetre a Catalunya poder disposar 
de polpa per a la fabricació abun
dosa de paper; per a la producció de 
les caixes d'embalatge, etc. 

El foment i multiplicado de les in
dustries agrícoles catalanes ha estat 
gairebé negligit. Les industries exis
tents han estat creades per la inicia
tiva particular i al marge del recol-
zament governamental. Catalunya es
tá en condicions de comptar amb una 
producció importantíssima de conser
ves de tota mena, formatges, gras-
ses, etc. 

L'electrificació del camp cátala ha 
de permetre un augment considerable 
de la nostra riquesa nacional i unes 
majors comoditats per a la vida deis 
camperols, evitant l'éxode deis joves a 
les ciutats industriáis. 

Els camins i carreteres i, especial
ment, els camins veinals reclamen una 
ateneió preferent i necessiten la co
operado d e i s Municipis en régim 
d'autonomia. 

Les escoles d'agricultura s'han de 
multiplicar a les comarques i s'ha 
d'impulsar la joventut a les carreres 
d'enginyer agrícola, veterinaria i ser-
veis d'administració per a la vida ad
ministrativa d e i s Sindicats Coope
ratius. 
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REIVINDICADO POLÍTICA 

ON va Catalunya? Es evident que 
hem arribat a un moment en 

qué és absolutament inajornable l'ini-
ci obert de la tasca de reivindicado 
política. A Catalunya, s'entén, a l'ln-
terior. Ja fa temps que fon superada 
1'etapa que en podríem dir sardanis-
tica; volem dir que és fet alió que es 
podia fer amb les sardanes i les sar-
danes ja son cosa normal a Catalunya. 
Ja fa temps també que poguérem con
siderar definitivament salvaguardat 
l'ídioma, i és innegable que son soli
des les bases posades per a la seva 
manifesta reinvindicació oficial. Es 
arribada, dones, l'hora de la reivindi
cado política. L e s reivindicacions 
polítiques, de moment. Pero amb vis
tes ja a la reivindicado política pró-
píament dita; és a dir, aconseguir 
l'exercici incondicional del dret d'au-
todeterminadó. El qual no és fácil 
amb el régim actual i tampoc no ho 
será en els régims subsegüents. 

Aleshores, cal formular clarament 
el problema: on va Catalunya? La des-
feta del franquisme, fracassat abans 
d'acabar i desacreditat, representa una 
avinentesa histórica que el mes ele
mental oportunisme podrá aprofitar 
per a les mes arriscades revolucions 
polítiques. La deixará passar Cata
lunya aquesta avinentesa? Quin será 
l'agrupament polític que, com el 1931 
l'Esquerra, decidirá el próxim futur 
de Catalunya? 

El catalanisme polític de primers 
de segle es resumí principalment en 
la Lliga Regionalista i de la Lliga en 
sortí la Mancomunitat. El catalanisme 
polític i antimonárquic ulterior, es re
sumí majoritariament en l'Esquerra 
Republicana i de l'Esquerra en sortí 
l'Estatut d'Autonomia. La Mancomu
nitat caigué a mans de la Dictadura 
de Primo de Rivera. L'Estatut, mes 
ambiciós, es veié trágicament entor-
tolligat en la guerra civil espanyola 
del 1936 i fou fulminat peí Movimien
to Nacional. 

On conduiran Catalunya els diri
gen ts polítics de torn? Perqué el dra
ma és aquí: mentre Catalunya, amb 
renovellada f o r c a histórica, avanca 
vers la seva integrado i independen
cia nacionals, no apareixen per enlloc 
dirigents polítics q u e s'identifiquin 
plenament amb aquest impuls collec-
tiu i s'esforcin en plasmar realitats 
adients. Els dirigents polítics, o els 
homes actius susceptibles de ser-ho, 
o no es defineixen o manquen de for
ca o dirertament s'allisten a pseudo-
nacionalismes que no son altra cosa 
que temorenes regionalismes. Son di

rigents polítics que es diuen realistes, 
pero la veritat és que confonen la 
inercia del passat amb ¡'auténtica rea-
litat present. 

No son revolucionaris. Son empe
dernís reaccionaris. D'ací el seu fana-
tisme i la seva intransigencia. I a Ca
talunya, per a realitzar-se plenament 
en l'inédit moment historie que se li 
presenta, per a definir-se sobre Talla 
on va per anar-hi, li calen dirigents 
revolucionaris. Solament una volun-
tat fermament revolucionaria podrá 
interpretar la realitat actual. Que és 
la dissolució de l'Espanya, tal com 
l'hem coneguda en els darrers segles. 
I és d'integració i d'independénda na
cionals. Capgirar-ho tot. Estructurar-
ho tot de nou. Forcar etapes per a 
desintegrar l'Estat espanyol, garantir 
la sobirania política de Catalunya i 
establir vies de relació i d'intercanvi, 
solides, fructíferes, escaients a un bon 
veinatge i ais interessos de cadascú. 

Solament u n a vertebrado sólida, 
ben preparada doctrinalment i per a 
l'acció política, i la que calgui, del 
nacionalisme cátala, podrá portar a 
terme alió que és la voluntat pregona 
del nostre poblé: ésser catalans i ser-
ho del tot, sense interferéncies, amb 
democracia estable i equilibri social a 
1'alcada deis pobles europeus mes evo-
lutíonats. 

Reduida Espanya ais seus límits 
estrictes i superada duna vegada la 
tendencia, per part nostra, a persistir 
dins d'Espanya. Que ja n"hi ha prou 
d'equivocar-nos! 

Si el nacionalisme cátala no es de-
fineix i actúa amb sufident claredat 
i energía, será la inercia i serán els 
mandres i els reaccionaris els que de
cidirán el destí de Catalunya. I ales
hores, ja ho sabem: entrelligat eco-
nómic amb la misérrima i burocrática 
Espanya; lluita de classes a l'espa-
nyola; persistencia obligatoria de l'i-
dioma i la cultura forastera a Cata
lunya; dispersió deis paisos catalans; 
comerc internacional condicionat; ab-
séncia de personalitat internacional... 

Aixó en el millor deis casos. Per
qué mai no sabrem quan apareixerá 
el nou general espanyol de torn, per a 
intentar una vegada mes, la desnado-
nalització de Catalunya. 
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Fi de l'enquesfa de 

eu Catal ana 

OBLIGATS per l'abundosa collabo-
ració que rebem de l'interior de 

Catalunya, en documents i articles 
que consideren! que teñen un major 
interés per ais catalans de l'exterior, 
donem per closa l'enquesta oberta per 
«Veu Catalana» sobre el problema 
institucional i la política del futur 
imniediat. 

Es evident que hi ha catalans de 
bona fe que voldrien veure utilitzades 
les institucions de la Catalunya autó
noma duna manera persistent i al ser-
vei de la nostra causa. D'altres han 
exposat el punt de vista, proposant la 
compatibilitat de les activitats institu-
cionals representatives del régim au-
tonómic atorgat per la República Es-
panyola. Uns i altres obliden, amb tota 
la bona fe, que ni el nom de la Ge-
neralitat es pot fer servir per a les rei-
vindicacions nacionals catalanes ni 
per l'acció internacional perqué Cata
lunya, segons l'Estatut, no és una na
ció sino una regió espanyola, i per
qué la Constitució republicana espa
nyola prohibía les relacions interna-
cionals al nostre país. Per tant, tre-
ballar en nom de la Generalitat crea
da oficialment Fany 1932, significa 
treballar dintre la legalitat republi
cana espanyola amb totes les conse-
qüéncies de la lleialtat al pacte que 
alguns catalans encara consideren vi-
gent i que nosaltres el considerem 
trencat, i no pas per culpa de Cata
lunya, suposant que alguna vegada 
haguéssim admés com un pacte el text 
autonómic imposat a la nostra térra, 
prescindint de la voluntat catalana 
expressada en l'Estatut de Nuria. 

La gairebé totalitat deis catalans de 
l'interior han coincidit en oblidar el 
passat i treballar de cara el futur, tot 
posant damunt la taula la reivindica
do de la personalitat i els drets na
cionals de Catalunya i el dret deis 
altres paisos catalans, sotmesos a Tac
tual Estat espanyol, a formar un ré
gim federatiu que inici'i la reconstruc-
ció de la Nació catalana, sense perju-
dici de poder pactar sistemes confe
deráis peninsulars i europeus. La ma-
joria d e i s agrupaments europeistes 
peninsulars teñen les reís a Catalunya 
i no és pas per casualitat perqué la 
tradició deis millors temps del nostre 
país ens parla d'estar girat i preocu-
pat de cara a Europa. 

Entenem que els catalans que coin-
cideixen en les qüestions de principi, 
que son les relatives a la reivindicado 
nacional de Catalunya, han de posar
se a la feina, si encara no treballen 
en algún deis agrupaments que ac
túen amb clara consciéncia nacional. 

EL DRET DELS POBLES A LA VIDA NACIONAL 
Fragment d'un estudi titulat •Catalunya 

i eh drets culturáis de les nacionalitats' que 
forma part de les Publicacions de la Socie-
tat Catalana dEstudis Internacionals, patro
cinada peí C.N.C. 

T OTA comunitat nacional té dret a la propia vida nacional. Aquest dret 
és irrenunciable, inalienable i no es pot sotmetre a cap restricció. Es 
un dret inherent a Vesséncia duna comunitat nacional i és independent 

deis poders i de les liéis de l'Estat al qual la comunitat pertany. Sovint, espedal-
ment en els Estats plurinacionals, aquest dret de cadascuna de les nacionalitats 
és, históricament, molt mes antic que el mateix Estat. 

Agafem com exemple el cas deis paisos catalans. Els paisos catalans exis-
tien com a nació i com Estat cVengá de VEdat Mitjana (Catalunya des de fináis 
del segle IVé, les Ules Balears i Valencia des de mitjans del segle XHIé). Els 
decrets de Felip Vé proclamant la conquista militar d'aquests paisos després de 
la guerra de Successió espanyola, abólint les seves institucions polítiques i ane-
xant-los al reialme de Castella (1706 per al País Valencia, 1716 per a Catalunya) 
no poden afectar él dret deis paisos catalans a llur existencia nacional. Fou un 
conflicte entre les mesures militars i un dret polític positiu, contra una realitat 
i contra un dret natural. Un dret natural mal no pot ésser anullat per mesures 
militars i polítiques. 

Fins i tot en els Estats federatius (com Iugoslávia, per exemple) on les liéis 
constitucionals reconeixen Texisténcia de diverses nacionalitats, el dret a aquesta 
existencia prové de la mateixa natura de les nacionalitats i no de les liéis cons
titucionals. Tot el que fan les liéis no és altra cosa que reconéixer i proclamar 
aquest dret. Passa el mateix amb les minories nacionals reconegudes per tractats 
internacionals. Adhuc en un Estat on les liéis no reconeixen els drets de les 
comunitats nacionals, els drets d'aquestes comunitats no deixen coexistir. 

El dret a Vexisténcia, inherent a tota comunitat nacional, és indepemdent 
de les seves proporcions de poblado o extensió geográfica, de la seva situado 
política (Estat sobirá o nació dominada), del nivell d'educació de la seva pobla
do o de la capacitat política del poblé. 

El dret a una existencia o a una vida nacional presuposa implícitament una 
existencia propia, Mure dinfluéncies estrangeres que puguin condicionar o limi
tar una existencia veritablement nadonal, especialment en el terreny polític. 
Aquesta existencia lliure d'influéncies polítiques alienes, equival, en termes de 
Dret polític, a una vida nadonal sobirana, políticament independent. El dret 
a la independencia, a formar un Estat, que té tota nació, com afirma Bluntschli, 
és una conseqüéncia directa del dret a Vexisténcia nacional. 

Fer tant, Vexisténcia física (Tuna comunitat nacional i de persones que en 
son membres només es pot donar en una determinada porcia de térra. El dret 
al territori nacional és, dones, una altra conseqüéncia del dret a Vexisténcia d'una 
comunitat nacional. 

Així, també es poden trobar les conseqüéncies (Vaquest dret en él terreny 
deis drets individuáis si hom observa la qüestió des del punt de vista deis 
homes pertanyents a una comunitat nacional. Tota persona té él dret de per
tányer a la comunitat nacional en la qual ha nascut i de proclamarse membre 
d'aquélla comunitat. Aquesta professíó de nacionalitat és una manifestado de 
la consciéncia deis membres d'una comunitat de formar una nacionalitat dife-
rent, condició essendal per a Vexisténcia d'una nacionalitat. La professió de 
nacionalitat és un dret l'exercici del qual no pot ésser prohibit ni posat en 
dubte, com no es pot prohibir a una persona de teñir consciéncia de pertányer 
a una comunitat nacional determinada. Menys encara es pot acceptar que una 
persona sigui obligada a declararse membre d'una nacionalitat que no és la 
seva i a la qual té plena consciéncia que no pertany. 

El conflirte moral i jurídic és especialment agut en el cas d'una comunitat 
nacional (nacionalitat o minoría nacional) dominada per una altra que exerceix 
Vhegemonia en un Estat. Una solució jurídica seria reconéixer una doble nacio
nalitat ais pertanyents a la comunitat dominada, traduint llur condició de mem
bre polític de VEstat i llur condició nacional de membre de la comunitat na
cional propia. 

La conseqüénda de pertányer a una comunitat nacional, és el dret de rebre 
una educado nacional, és a dír en la llengua i d'acord amb les tradicions cultu
ráis i nacionals de la propia comunitat. 

Cambridge (Anglaterra) 
JOSEP MARÍA BATISTA I ROCA 
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