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g L rnrTrtrT*tliriilíriT"füii ~~TT Primera 
Conferencia Nacional Catalana (1953) 
que els diversos Páisos de ¿lengua Ca
talana son regions d'una sola nacionali-
tat, lleugerament matisades de carácter 
local pero anides peí gran nexe de TU 
dioma i de la historia, i que cal desen-
vólupar una acció que vigoritzi en el 
nostre poblé la consciencia nacional; 
que afirmi rotundament el dret de la 
Nació catalana a regir els seus propis 
destins i que promogui constantmenl 
Vaspirado de totes les terres catalanes 
a una comuna sobirania política, ha 
produi't reaccions molt diverses, unes 
favorables i altres vacil-lants. Son ben 
poques, pero, les opinions que s'han 
atrevit a negar el fet, en tota la profun-
ditat i extensió plantejada, de la nacio-
latitat catalana. Només destacaren!, com 
una mostra de la vella tendencia regio-
nalista de tradició espanyola, la posició 
deis oportunistes que han sostingut que 
la integrado nacional del Principat, el 
País Valencia, les illes Balears i Pitiu-
ses, el Rosselló i Comtats i les Valls 
d'Andorra és impolítica. Els argumente 
adduits per a fonamentar Foposició po
den resumir-se en quatre punts: 1) Tant 
les liles, com Valencia i el Rosselló no 
teñen una consciéncia nacional desper-
ta; 2) Si actualment fos possible de fer 
un plebiscit donaría un resultat negatiu, 
la cual cosa seria d'efectes desastrosos 
per al devenir catalanista; 3) Empren-
dre campanyes per a la integració na
cional és contraproduent. Equival a do
nar armes ais centralistes espanyols per 
a poder parlar deis afanys imperialistes 
catalans, i, del punt de vista internacio
nal, ens enemista amb l'Estat francés; 
4) Per tant, el platejament d'aquest te
ma en la Declaració de Principis de la 
Conferencia Nacional Catalana, no so-
lament constitueix una actitud artificio
sa sino també fora de temps. 

Tais son les argumentacions de la crí
tica oportunista, a les quals oposem: 

I.-—Una política cFobjectius nacionals: 
(Segueix a la p. 2) 

A CTUALMENT, malgrat Fesforq de despersonalització que ha rcalitzat FEstat es-
panyol a Catalunya i la dispersió i descoratjament, de molts catalans de Fex-
terior, n'hi ha ben pocs que no comprenguin que les nostres característiques 

etniques, históriques i culturáis no son simplement una manifestado folklórica o 
de. diversitat regional. La profunditat deis nostres motius, la rao fonamental deis nos-
tres sentiments, no escapa gairebé a ningú. Dissortadament, la coerció inhibeix i 
algún» esperits febles renuncien prcmaturament, cercant la solució mes cómoda, o 
el camí mes planer, que moltes vegades no son cap solució ni teñen res de planer. 

Afortunadament, contra totes les inhibicions, al marge de tots els dublés, quan 
el sentiment nacional és arrelat, encara que potser pregonament amagat en él sub-
conscient, sorgeix una reacció intuitiva, i tola Venergía acumulada és encaminada 
cap a la defensa d'alló que hom considera essencial, la darrera trinxera en la 
retirada estratégica. El baluart a defensor, en el qual ens trobem tots, és Fidioma. 
La llengua conservada en el si de la llar va ésser el reducte íntim que ens va sal
var de la decadencia del segle XVIUe i el vínole indestructible que ens porta a la 
renaixenga del segle XlXé. 

Una de les empreses mes notables del darrers temps ha estat Fobra del «Diccio-
nari Catalá-Valendá-Balear». Aquest monument füológic ha arribat a la culminado, 
i és el nostre deure retre un homenatge a Fil.lustre patrici que ha fet possible la 
seva realització des de Mallorca: Frúncese de B. Molí. També hem de fer extensiu 
el nostre reconeixement ais seus col.laboradors mes íntims: Manuel Sanchis GuaT-
ner i Anna Molí i Marques. 

Amb motiu de Facabament del Diccionari, que coinddeix amb el centenari de 
Mossen Alcover, han estat organitzats diversos actes commemoratius, amb excursions 
a Ciutat. de Mallorca i al Principat. El Secretariat de Fobra del Diccionari ha fet, 
circular unes targes per tal que siguin trameses a Frúncese de B. Molí com a 
testimoni del sentiment de tots ds catalans de fora i de dins de Catalunya i de to
tes les terres de parla catalana. Des d'aquestes planes volem fer arribar també Fho-
menatge sincer i efusiu de tots els que fem «Veu Catalana». 

Darrerament, hem rebut una comunicado que ens parla de la constitució d'una 
ent.itat cultural, aue confirma la preocupado de que parlávem abans: Fafany de sal
dar la nostra cultura, de Fagressió i de fer remare el sentiment nacional a través 
de les seves manifestacions básiques: la llengua, Fart i totes les formes (Fexpressió 
de la nostra espiritualitat autóctona. 

Davant Fofensiva total de que hem estat objecte, cal que ens organitzem en 
tots els fronts per tal de garantir la nostra supervivencia en tant que poblé, i qual-
sevol iniciativa en aquest sentit ha de cridar la nostra atenció i ha de mereixer la 
nostra cooperado desinteressada. Uaportació generosa del nostre esforq i de les nos-
tres possibilítats economiques no son mes que un petit gest de col.laborado compa-
rat amb les difieuléats i les molesties personáis que han de sofrir aquells deis nos-
tres connacionals que teñen aqüestes inicialives a Finterior. 

Per tal de divulgar la idea básica que inspira Forganització de la nova socie-
tat, volem reproduir uns parágrafs que son indic.atius deis proposits que animen els 
seus fundadors: 

«Si el sentit, de la responsahilitat deis nostres amics i col.laborad<irs ens acom-
painya, esperem facilitar la tasca deis qui, cadascú en el scu lloc, treballen amb 
constancia i generositat: tant els homes (Festudi i investicadors, poetes i novel.listes, 
i fins les mateixes empreses edítorials que insisteixen amb esforq en una tasca en 
que les compensacions son difícils. I voldríem posar-nos al costal de totes les agru-
pacions que s'esmercen en una obra eminentment popular, educant el gust de la po
blado mes semilla i miren á"orientar-la, per exemple, devers el teatre, la bona mú
sica i les nostres canqons, cantades col leetivament, o les nostres danses. Per una 
banda, voldríem mantenir el prestigi deis nostres artístes i homes de ciencia davant 
cFEuropa i el món; i per ultra, aixecar el nivell cultural del nostre poblé». 

No podem restar insensibles a la crida. Si volem ésser fidels ds nostres prin
cipis hem de fer, continuament, algún sacrifiói i hem de saber correspondre a aquells 
que en fan d'altres en benefici col.lectiu. 

El primer objectiu per al nostre recobrament naciond pot sinteíitzar-se en aquest 
lema: solidaritat per a la defensa de la cultura catalana. 
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Cal no confondre els objectius nacionals 
amb els interessos locáis i de sector de 
la política immediata. Supeditar-los la 
vida política del nostre poblé represen
taría anul-lar la grandesa deis ideáis 
nacionals en nom d'un realisme mesquí, 
sota els auspicis del qual es podria re-
prendre el camí fácil del regionalisme 
de tipus espanyol, tornar a la miopia 
deis temps passats i preparar unes noves 
condicions per a un altre desastre na
cional. Hem passat per una dura expe
riencia i sabem que ens cal sembrar no
ves Uavors. La Primera Conferencia Na
cional —un clam vital de la nostra Na
ció—, constitueix el primer enunciat de 
la nova etapa política catalana, plena 
d'un alt sentit nacional. 

II.—Una idea nacional de Catalu
nya: No és solament la regió del Prin-
cipat; tots els pobles on és parlada la 
Uengua catalana son Catalunya. Pero 
Catalunya —i el catalanisme—, en el 
sentit mes elevat i mes ampie, no és so
lament uns territoris i uns pobles: és 
una continuitat cultural, una ética i una 
estética, una ánima i un esperit, una 
historia i una tradició, un art i una li
teratura, una ciencia i una filosofía, una 
democracia i un estil de vida, un ideal 
i una conducta, un record i una espe
ranza. Pertanyen a aquesta continuitat 
cultural les noves promocions i les om-
bres glorioses deis mártirs, deis herois, 
deis poetes, deis obrers, deis pagesos i 
deis ciutadans que, en concatenado a 
l'infinit, han viscut i han mort deixant-
nos cada un, per humil que sigui, un se-
diment en l'obra, sempre renovada, de 
l'edificació de la nostra Nació. Som 
l'ahir i el demá units per l'avui. Tenim 
un ideal i seguim una conducta: ideal 
d'amor i conducta de fidelitat. I pos-
sei'm l'instrument perenne de purifica
d o de l'esperit i de solidaritat espiri
tual: la meravella de la nostra llengua. 
Es ella qui ens Higa, ens uneix, ens ager-
mana i ens fa forts enfront de totes les 
adversitats. 

III.—Una acció integradora: Damunt 
d'aquesta realitat, que ha estat i será, 
els catalans del Principat, del País Va
lencia, de les illes Balears i Pitiuses, del 
Rosselló i Comtats i de les Valls d'An
dorra, de dins i de fora del territori na
cional, aspirem i ens escau: integrar 
—unir i reunir—• la Familia catalana; 
reintegrar-nos dignament a la Llar ca
talana; constituir la Comunitat deis Po
bles Catalans; crear i organitzar la Re
pública Federal Catalana; assegurar 
I'autonomia individual i col-lectiva din-
tre un régim de llibertat i democracia 
per a tots els pobles catalans. 

IV.—Una rectificado a la historia: 
Bé sabem, i no ens proposem pas ocul-
tar-ho perqué estem lluny deis pensa-
ments utópics, que el nostre ideal és am-
biciós —no pas artificios i fora do 
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temps, ans bé molt natural i sempre 
present— i que ens caldrá treballar in-
tensament per a poder rebassar l'estat 
historie de desintegració política de la 
nostra Nació. Des de la unió de l'antiga 
i gloriosa Corona d'Aragó a la de Cas-
tella —unió que no obeí pas a la vo-
luntat deis pobles respectitus sino ais in
teressos de la reialesa—, els Pa'isos de 
Llengua Catalana en lloc d'unir-se cada 
vegada mes per a constituir el sen propi 
Estat, es distanciaren progressivament, 
i, a través de la política centralitzado-
ra i assimilista de les dinasties austría
ca i borbónica, passaren a integrar re-
gionalment l'Estat espanyol. Pai'sos es-
trictes de la Nació catalana, per sepa-
rat, esdevingueren porcions d'una en-
teléquia nacional espanyola, i,,en parf, 
d'una altra francesa. En una reacció 
tardana, els pobles que integraven la 
Corona d'Aragó —excepte el Rosselló i 
els Comtats que ja havien estat cedits 
a Franca— es decantaren per la causa 
deis Austries en la guerra general pro
vocada per la successió al tron d'Espa-
nya en el segle XVIIIé. Pero no van 
prendre la defensa d'aquella dinastía 
per devoció ni per la sola seguretat deis 
seus privilegis o llibertats, sino en un 
darrer gest solidan, la significació del 
qual acusaren perfectament els borbo-
nistes de l'época: la Corona d'Aragó 
s'enfrontava a la de Castella per pro
fundes rivalitats que mai no s'havien 
extingit. I el darrer lloc on va ser arria
da la bandera catalana, va ser a Ma
llorca (1715). Els decrets de cástig del 
primer Borbó van atényer tots els Pai-
sos catalans: Valencia, el Principat i les 
illes Balears i Pitiuses perdien els dar-
rers vestigis de la seves franqueses me-
dievals. 

V.—Passar de l'etapa literaria a la 
política: Tanmateix, malgrat la persis-
tent política centralitzadora i assimilis
ta de la nova dinastía, totes les contra-
des de llengua catalana, cadascuna din-
tre el seu clos regional, conservaren les 
seves característiques i devoció a la 
llengua materna. I l'heretatge era guar-
dat amb tanta tenacitat que, quan la 
ventada del Romanticisme assotá Euro
pa, tot estava en disposició per a pro-
duir, en les distintes parts de la nacio-
nalitat esquarterada, el moviment de la 
Renaixenga literaria. Precedent histo
rie de llarg abast que hauria de fer pen
sar ais oportunistes, escéptics i timorats. 
Puix que si el Romanticisme basta per 
a iniciar l'embranzida literaria, hem de 
suposar —en donar-se les degudes con
dicions, o, en el seu defecte erear-se— 
que també és possible el desvetllament 
polític general. Els catalans del Princi
pat solen envarnir-se del seu moviment 
polític. Certament, a redós de l'intens 
procés d'industrialització i del progres-
siu desenvolupament capitalista, aquells 

catalans arribaren a adquirir una cons-
ciéncia de la nacionalitat, forc,a defec
tuosa per cert, restringida ais limita es-
trictes de la regió, llevat de petits nu-
clis selectes que també han existit a les 
Ules i a Valencia. La política regiona-
lista, en relació a l'Estat espanyol, i, en 
sentit mes evolucionat, nacionalista res
tringida a la regió, és el veritable pas 
endavant donat peí Principat en relació 
ais altres Pa'isos catalans. Potser caldrá 
que aquests passin per una etapa sem-
blant —a Valencia ja s'havia dibuixat 
en el període república— pero també 
és possible que aquesta etapa es pugui 
saltar en un futur próxim. 

VI.—Les realitats: La política regio
nalista, del Principat —regionalista vis
ta no pas d'un angle d'integració na
cional oatalá sino integrada a l'Estat es
panyol—, li permeté aprofitar la dis
posició general que autoritzava la man
comunado de províncies per a consti
tuir la Mancomunitat de Catalunya, 
abolida peí dictador Primo de Rivera. 
Els republicans aconseguiren de la Re
pública un Estatut d'Autonomia i cons-
tituíren la Generalitat de Catalunya, 
abolida després d'una guerra cruent. 
Les despulles catalanes del regionalisme 
república esperen la reposició de la Re
pública espanyola la qual, al seu torn, 
hauria de reposar la Generalitat. Tal és 
el cercle vicios deis guanys que es po
den aconseguir dintre el regionalisme 
espanyol. 

VIL—Eivissa: Al marge de les trá-
giques realitats que acabem d'anotar, se 
n'insinuen unes altres, simptomátiques, 
prometedores. El mes d'agost de l'any 
1936, en plena guerra, les illes Pitiuses 
—Eivissa i Formentera— s'adhereixen 
a la Generalitat de Catalunya. Potser 
aquest fet ha passat desapercebut per 
provenir de la regió mes petita en ter
ritori i en nombre d'habitants deis Pa'i
sos catalans, pero problablement no se 
li atorgá l'atenció deguda per no infrin
gir la Constitució espanyola que prohi
bía la unió o íederació entre regions i 
no augmentar els recéis deis polítics re
publicans espanyols en aquest aspecte. 
Recordi's de la manera tallant que don 
Indalecio Prieto va fer acabar ¡'expe
dido a Mallorca de catalans i valen-
cians i les pagines antológiques de La 
Velada de Benicarló, de don Manuel 
Azaña. Recéis no mancats de justifica
do, puix que els espanyols, sobretot 
després de l'encerclament de Madrid, 
sabien que el suport de les zones Est i 
Centre era el litoral mediterrani, és a 
dir els Pa'isos catalans. Tanmateix, 
s'equivocaven en atorgar al catalanis
me un grau de maduresa nacional que 
no tenia. Pero, si veritablement l'hagnés 
tingut, si l'etapa regionalista ja hagués 
estat superada, qué hauria passat? En 
tot cas s'ha de considerar la data de 



l'adhesió de les Piüuses a la Cenerali-
tat com una fita en el renaixement ¡>o-
lític de la coiisciencia nacional en til 
Paísos de Llengua Catalana. 

WW.—Uacliuditat de la qüestió na
cional: A piwent, la catalán ¡tat es ma-
infesta a Valencia, a les Baleare i Pi-
tiuses i al Rosselló i Comtats a través 
d'un nou renaixement literari en extrem 
exquisit. L'actual literatura ha adquirit 
una veritahle fesomia nacional, ben di
ferenciada deis convencionalismes ro-
mántics i de l'expressió casolana deis 
escriptors de la primera Renaixenca. La 
llengua escrita apareix depurada de cas
tellanismos i vulgarismes al Principat, a 
Valencia, a les Ules i al Rosselló. Les 
modalitats valencianos que, deseoncer-
ten a certs catalans desconeixedors de 
les essencies de la llengua, son les va-
riants lingiiístiques admeses per l'Insti-
tut d'Estudis Catalans, emprades gene-
ralment amb una extremada discreció 
i elegancia. 1.1 primer pas vers la uni
tat deis nostres Pai'sos —unitat dintre 
de la diversitat—, ja s'ha produít, dones, 
en Faspeete fonamental: en la llengua 

L A i'REMSA francesa informa de noves 
¡riccions entre fEsglésia catalana i les 
¡orces franquistes d'ocupació. llom cita 
el cas del governador de Tarragona el 
qual en la seva follia repressiva ha vi-
gorilzat les disposicions (Texcepció dic-
tades Vany 1939 contra l'ús de la llen
gua catalana. A l'enseras ha recordal 
que qaalsevol organització —siguí del 
carüter que sigui, sense excloure la ma-
teixa Acció Católica— té Vohligació de 
presentar al mal anoment govern civil 
de la provincia Vordre del dia de les 
seves reunions i sol-licitar autorització 
per a celebrar llurs conferencies. Els 
católics tarragonins han apel-lat contra 
aquest permanent estat de guerra i han 
recordal al pretor franquista els termes 
del Concordat en vigor, relatius a les 
associacions d'aquell carácter. El carde
nal Arriba i Castro —gens suspecte de 
compenetrado amb els fidels que rei
vindiquen el respecte degut a l'idioma 
del país— ha hagut ¿^intervenir per a 
frenar les ansies repressives del repre-
sentant del peder foraster. 

Per allra parí, a Barcelona, el males
tar creix en les mateixes esferas del ca-
tolicisme autócton. S'ha arribat a sa
ber que les autoritats franquistes volien 

\ presentar davanl deis facciosos iribunals 
civils diversos clergues d'aquella dio-
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escrita. Si els politics oportunistes no 
han atorgat Patenció oegnds • •ojoso! 
fet transcendental, aixó vol dir que 00-
mencen a actuar al marge de la vida 
nacional, la qual, |>esi a la persecució 
de rectos] régim, segueix enianant a 
l'interior, al Principat. a Valencia, a 
les Baleare i fins a les ¡Mtites Pitiiws. 
Pero encara que tot aixó no existís, se-
guiríem creient que el problema polí-
tie de la integració nacional deis Pal-
sos de Llengua Catalana és actual. 

Quan els politics i literats espanyols 
mes fanátics treballen activament per 
aturar el desenvolupament nacional deis 
nostres pobles dintre els limits d'un re-
gionalisme de tipus folklóric, talment 
com si fossim variants pintoresques d'un 
carácter nacional espanyol, Factitud mes 
impolítica és la de fer-se l'orni. No és 
ni lógic. ni polític, ni patriótic, ni dig
ne abandonar dos tercos de la Nació a 
la desnaturalització i tnolt menys en
cara avalar aquest desinterés en nom de 
la prudencia política. L'única actitud 
patriótica, conscient i noble és la de re-
colüar els nuclis valencians i illenes que, 

per 

M. S. V. 

cesi acusáis d'activitats paral-leles al 
moviment nacionalista cútala, llom ci-
lava, entre altres, ais pares Bertrán, Bi-
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en condieions molt ad\i alien, 
encara que nomes sigui en el camp li
terari, per a la catalanitat de les seves 
Ierres. Aquesta actitud respon a un sen-
tit pmfund. historie, de la .Nació cata
lana. I |9*II dt-riva l'única forma viable 
i curro la de plan tejar el problema dt-l> 
l'.u-«i- (le liengua Catalana peí Isi <i <• 
vitar que |xr<lin les seves peeuliaritats 
i que es redrecin nacionalment: els ca-
¡il.tn- del Principat teñen la loponsa-
bilitat d'ajudar i fomentar aquest de-
senrotllament. siguin quines siguin les 
( alai tr-ricti(|ues (pie ailupti en cada País, 
le- .fiials depeodran del gran de desvcüla-
ment que hagin assolit i que, en gran 
part, estará en relació amb el recolza-
ment proporeionat peí Principat. 

Pero cal, per damunt de tot, que 
aquesta politics sigui sincera, germaní-
vola i comprensiva; que respecli d'una 
manera aiMoiata la volunta! de cadas-
cun del Paísos catalans per tal que amb 
plena llibertat es pugnan donar la cons-
titució orgánica que mes els plagui, 
previa condició per arribar a la pacció 
d'una Federaeió de Paísos de Llen
gua Catalana. 

gorra, Martí, Dalmau i Sagúes; Facusa-
ció mes greu que se'ls fa és la d"hurer 
signat, al costal de la flor i nata deis 
intel-lectuals de Catalunya, un docu-
ment de protesta contra les tortures po-
licíaques ais patrióles detinguts. A 
aquest proptisit es comenta que Varque-
bisbe de Barcekma Monsenyor Modrego, 
ex-sacerdot castrense i amic íntim del 
dictador, va traslladar-se a Madrid a 
entrevistarse amb el ministre de la go-
vernació, general Alonso Vega, per a 
fer-li present el cas de consciéncia que 
se li presentava si es veía obligat a ac-
cedir a les pressions que se li jeicn per
qué dones la seva conformitat al pro-
cés que es pretén muntar contra els es-
mentats sacerdots. 

ffeus ací la resposta d'un dignatari 
de l'Església francesa, donada fa poc a 
un tribunal militar: 

Detcrminades posicions impliquen 
que hom es fací solidan de preteses 
violéncies. El problema és dolorós. Pero 
si hom no pren partil, hom esdevé so
lidan (Caltres violéncies que ruquen de 
pesar molt mes en la balanca de la jus
ticia. Davant (Taqucst dilema jo cree 
que l'abat Davezies —acmal d'ajudar 
els patriotes algerins— lia escollit la so-
lidaritat amb la violencia que allibera 
contra la violencia que esclavitza. 

Contra la violencia que esclavitza 
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DOCUMENTS DE L'INTERIOR DE CATALUNYA 

i 

LA IDI0T1TZACIÓ DEL PAÍS 

JJL tumultuó* brogit de les passades festes ja s'ha acabat. 
Barcelona ha desguaro i t els carrers comerciáis i, aquests, Ro
se les Ilumináries nadalenques, han entrat a una normalitat 
mes fosca i mes retreta. Mes retreta per part del públic, del 
consumidor, que ja s'hi haurá de pensar una mica abans no 
entri a comprar. De sempre, després d'aquestes diades de fes-
tes, es presenta amb tot rigor el que els castellans n'han dit 
la cuesta de enero. Enguany, aquesta costa será mes pesada 
de pujar perqué durant les diades passades la gent ha fet 
despeses com mai i, per tant, tots els comerlos, de tots eil 
rams, han venut mes del que tothom havia previst. Ha estat, 
dones, un davassall de transaccions comerciáis les que s'han 
realitzat, impropies del que sembla ser l'estat económic de la 
nostra gent modesta. Davant del que s'ha vist en l'ordre de 
les operacions comerciáis a les quals ens referim, n'hi ha per 
a desacreditar totes les teories i previsión* predicada pels 
que es dediquen a l'estudi de les complexes i complicadcs qües-
tions económiques. Quan semblava que la manca de numeran 
o de possibilitats monetáries havia de convertir en festivitats 
pobres i critiques les que acabem de pitmpr. s'ha donat el 
-as d'haver estat de les mes brillants i abundoses que s'ha» 
presentat a Barcelona. 

Malgrat el que diem, pero, s'ha pogut constatar, fent de 
simple observador, que la gent feia despeses una mica sense 
to ni so. Es veia ben bé, en general, que la nostra desca-
racterització, la descaracterització que, per una serie de cir-
cumstáncies de temps i d'acció, venim patint a casa nostra, 
s'ha infiltrat de manera tan forta dintre l'ánima popular que 
ningú no compta ni mesura les quantitats que haurien de ser 
destinades a l'adquisició de coses necessáries i de coses supét 
flues. La gent, compra per comprar i no té cura en esmergar 
les seves disponibilitats en l'adquisició d'alló que els podría 
ser de mes utilitat. Es tracta deis presents de Reis per a grans 
i per a xics —i, avui, se'n gaudeixen mes els grans que no 
pas els xics— resultant del desgavell actual —parlem sem
pre, en termes generáis— que el que els Reis porten a la 
mainada, que amb tanta innocencia i il.iusió els espera, son 
coses que, en temps de llibertat i de civisme, havien passat 
de moda i molts deis nostres conciutadans s'haurien avergo-
nyit de qué Uurs fillets s'haguessin d'entusiasmar amb la mena 
de joguines que, era, han reaparegut en els establiments i 
grans magatzems de la ciutat. 

S'han pogut veure en el matí de la festa de Reis, unifor
mes, pistóles i armes de tota mena —-és ciar, tot era de llauna 
i de llustrina barata— pero que, per damunt de tot, posa-
ven de manifest el canvi de mentalitat sofert, durant els dar-
rers anys viscuts i transcorreguts sense cap anhel ni afany 
de minorar i enfortir l'ánima de les multituds ciuladanes. 

Tenia rao una determinada personalitat, no pas de natu-
ralesa catalana, en honor de la qual ho volem fer constar, 
quan ens deia que el régimen franquista ha idiotizado todo 
el país.—M. J. 

2 

LLIBERTAT I SOLIDARITAT 

A l'home liberal li cal revisar les seves idees. Es troba que 
la igualtat és una aspiració; que la llibertat ha de soírir l'a-
daptació a l'estructura social actual; que la tralernitat no és 
un terme polític operant. La forca deis fets l'ha obligat u 
evolucionar vers formes mes reals de solidaritat. 

A grans trets, es pot dir que la solidaritat es dona en el 
si de les classes en qué dn anta la societat liberal: bof| 
eJasse mitjana i proletariat. Fins on sigui lícita aquesta ñ » 
plíficacii), t-s pot afi rmar que les tres ateca aoltdaTlca 
clouen mútuament. Endoso* explotada peí materiafiame histo
rie fins a dír que la solidaritat ¡nter-classes és ¡mjvossible i no 
wriataia altre cami que ¡aapoaar*!a peí triomf d'una dVBea, i-I 
proletariat, sobre els cadáver» de les altres. Sois aleshon^, ne-
cessáriament aleshores, será donada la lolidaritat. 

Com es veu, es tracta duna petició de principi i el pro-
cés que eonducix a la seva hipotética raatitnejó va aconi-
panyat del terror ¡ de la mort. 

Tanmateix, la solidaritat per dir-ho amb un gran mot, la 
solidaritat humana, es presenta com un fenómen viguiós qtii 
caraeteritza la tendencia social. Es el que els bornes de filia
d o liberal han d'admetre resoltament i adaptar la se^a poli-
tica social a aquest fet. 

Aixó obliga a una posició radicalment diferent, que pot 
resumirse dicnt que la superado de les classes és la ooofr 
ciencia solidaria. 

Dir ai\ó és tant com proposar la realització d'un eleinent 
social no definit pels continguts, ja clássics, de bsrgea, pettt 
burgés i proietari. O sigui, que les condicions de borgee, pe-
tit burgés o proietari, no serien suficients per a escindir la 
societat, sempre que la seva evolució pogués sostenir-se per-
manentment orientada a la realització de FehueoJ social que 
acabem de proposar. 

Aquesta evolució fretura uns marges de llibertat indispen
sable que permetin la convenient llibertat de moviments in-
tra-socials. Car, la solidaritat no és un estat que es dool esfe-
se l'altre concepte radicalment contrari: la llibertat; de ma
nera que ambdós es condicionen i es requereixen per a la 
seva realització simullánia. La llibertat és la poaaUulital de 
relació humana i la solidaritat és la forma socialment operan) 
de la relació. 

S'observará que estem vorejant els límits del conlradictori. 
Intenten definir la societat basada en la solidaritat, un estat 
social caracteritzat per 1'existéncia permanent de tensions in-
tra-socials; és a dir, d'un estat on es manifesten lliurement 
oposicions —tota tensió suposa oposició—, pretenem obtenir 
un resultat d'afinitats, un estat solidari. 

Sense pensar-s'hi gaire, es pot afirmar que, just en els lí
mits del contradictori, és on existeixen les formes fecundes. 

Res del que diem no és nou; i les objeccions son cone-
gudes: tantes décades de pretesa llibertat, no han produit el 
resultat que ara, ingénuament, pro[x>sem. Pot admetre's com 
a cert. Pero no ho és menys que la supressió de la llibertat 
de moviments dd eos social, es revela com la mes rotunda 
negado de la solidaritat, que es veu suplantada —en sagnanl 
parodia— peí gregarisme social al servei de rautoritarisine 
amb finalitats de les quals la societat ni proposa ni disposa. 

Per altra part, no cal esmercar-se massa en demostrar que 
dins del procés de la producció, un deis factors, el treballador, 
no ha estat en possessió d'altra llibertat que la d'escollir el 
preu del seu treball; i aixó, no sempre. Es a dir, els efeetes 
de la llibertat han deixat sense cobrir una área social majo-
ritária, en la missió específica. La resposta obrera a la coac-
cíó és coneguda; per ella parlen les tan violents com justifi
carles lluites de l'obrerisme organitzat, demostrant claramcnt 
com la manca de llibertat produeix manca de solidaritat social. 

L'element social no esgotat per les condicions de burgés. 
petit burgés o proietari, no pot donar-se fora de l'eqiiililiri 
que en procés de producció resulta de la llibertat que hi dis
fruten els factors humans que en ell participen. L'equilibri, 
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dones, no s'aconseguirá mentre la llibertat de l'obrer siguí 
substancialment defectuosa. 

Des d'un altre punt de vista, qualsevol ordre de millora-
ment de l'obrer que deixi subsistent la condició disminuida 
que ocupa en la producció, deixa subsistent el problema fo-
namental. No produeix la solidaritat requerida per una socie-
tat vigorosa i progressiva. 

La realització de la llibertat exigeix un quadre de possi-
bilitats on es verifica la facultat de posseir. Perqué el darrer 
significat de la llibertat és la llibertat de posseir. I és na-
turalment, el que ha de caracteritzar la llibertat de l'obrer en 
l'ámbit de la producció. Un intent de donar sentit a la vida 
de l'obrer i de centrar en un terreny ¡nteressant el problema 
general d'occident.—J. C. 

3 

EL TEATRE ROMEA 

porsER és dolorós haver-ho de fer constar pero amb el tras-
pás de Josep Maria de Segarra, el nostre teatre, el teatre cá
tala, a quedat malferit. Les temporades que s'han portat a 
cap darrerament, han transcorregut sense pena ni gloria i, per 
tant, P escena catalana no s'ha pogut veure enjoiada amb cap 
nou valor. Sense obres de gruix intel.lectual, bastant vulgars 
gairebé totes, el públie s'hi ha tombat d'esquena. I per aca-
bar-ho d'arrodonir, en les darreres setmanes, una mala noti
cia ha colpit l'ánima i l'esperit deis bons aficionats al teatre 
de casa riostra. El Romea, el vell i historie coliseu del carrer 
de l'Hospital, de Barcelona, sembla que está en tránsit de des-
aparéixer com a teatre per a convertir-lo en un local mes de 
cinema. La darrera campanya de comedia en cátala que s'hi 
ha fet, ha estat a base d'un. parell d'obres sagarrenques, ja fa 
temps representades per primera vegada, les quals només van 
ajudar a mig salvar, económicament, la temporada de les pas-
sades festes nadalenques, i, encara, amb el reforgament tra
dicional deis Pastorets, representáis en funcions dedicades a 
la maiñada. Així, Pendemá de Reis, després del momentani 
iracas d'unes ben intencionades gestiones que es van iniciar 
per a provar si s'aconseguia deturar els propósits que perse-
gueix Pactual propietari del Romea —un tal Reizábal, repre-
sentant d'una empresa madrilenya— va donar-se la darrera 
representació en cátala. Fins avui, s'insisteix en creure que 
potser no se sortiran amb la seva uns benemérits ciutadans 
que estarien disposats a adquirir el teatre abans de ser con-
vertit en una sala de projeccions cinematográfiques. 

A tots els que, pels bons records que tenim i conservem 
del Romea, portem lligada bona part de la nostra vida a 
Pexisténcia del vell teatre, el nostálgic sentiment que ens en
cornaría la possible desaparició del que podríem dir-ne el tem
ple del teatre cátala té un carácter de cosa íntima, fortament 
arrapada al nostre ésser, perqué durant mes de mig segle hem 
assistit a presenciar les primeres representacions —o siguí les 
estrenes— de les principáis obres que han donat gloria a la 
nostra escena i fama, renom i prestigi ais nostres grans au-
tors —i esmentarem, només, sense voler menysvalorar els an-
teriors ais que anoinenarein —els Guimerá, Iglésies, Rossinyol. 
Pous i Pagés, Gual, Crehuet, Artís, etc.—A tots els que, re-
petim, encara conservem viu el record de les emocions viscu-
des en aquella época de vell catalanisme romántic i de les 
estridéncies, unes vegades inefablement ingenuos i altres abran-
dadament patriótiques, ens ha de doldre, mes que a ningú, 
la desaparició, si és que arriba a ser un fet, de l'antic teatre 
on tantes inoblidables i solemnials vetllades hi hem passat 
i tantes i tantes ovacions hi han retrunyit. També recordem 
certs inflamáis parlaments patriótics i ádhuc vibrants im-
precacions contra els nostres enemics de sempre, pronunciáis 
per la dicció deis actors que interpretaven les obres o bé per 

la propia veu deis respectius autors que, atenent la voluntat 
deis espectadors, talment com si, aquests, volgues>-iii veun mu-
firmada l'acció i els conceptes de Pobra acabada de representar, 
reclamaven de Guimerá i de l'Iglésies i de tants altres drarna-
turgs o comediógrafs, la forta i contundent afirmado de ca-
talanitat que significaven les obres que havien escrit i que, 
successivament, en les temporades venidores, anirien estrenant, 
puix que les noves produccions teatrals venien a ser, cada 
vegada mes, una constant afirmado de les nostres aspiracions 
i del dret que tenim —i ara mes que mai— a veure reco-
negudes les nostres prerrogatives com a poblé. 

Dissortadament, pero, avui, tot alió no ho podem repetir. 
El poblé i, en particular, una gran part de la joventut ca
talana actual, en general, ha desertat del teatre —del nostre 
i, també, del que fan els altres— i aquella noble i magnífica 
manifestado escénica, brillant i saludable exponent d'un tan 
interessant caire de la nostra cultura popular, ha restat gai
rebé esfumada del tot. I és que, en aquest aspecte, també 
haurem de tornar a comencar!—J. M. 

4 

LLIBERTAT SINDICAL 

^ y u i , els sindicáis lliures del món son aquells que no es 
troben sotmesos a la política d'un Partit únic, ja siguí a Es-
panya, a Rússia, a Xina, o a Iugoslávia. 

Llibertat sindical vol dir no sois el dret deis obrers d'as-
sociar-se com ens plagui, sino encara mes: la necessitat per 
la societat que s'estableixi, veritablement democrática, en una 
Catalunya independent, amb respecte a tots els ideáis que res
pectan el régim que el país es doni i amb la máxima direc-
ció de les majories, que son els obrers, la necessitat, diem, 
d'assegurar per ais sindicáis la llibertat de tractar directa-
ment amb les Empreses, amb els Governs i amb tots els ór-
gans de la producció, deis problemes que afecten el nostre 
viure, els nostres drets i la nostra conveniencia. 

Es precís i previ que la forga sindical catalana siguí lliure 
de tuteles de caciquismes forasters i de tota indecent merca
dería. Els sindicáis han de ser I'estructura solida de Pedifici 
de la nostra térra. Pertany ais obrers catalans el deure d'es-
collir aquesta vía, dins de qualsevol directriu que no ataqui 
ni Uur llibertat ni la del país. La gran forga deis nostres sin
dicáis, fins que foren dessagnats i destru'its per ingerencia 
forastera, provenia precisament d'aquest sentit de responsabi-
litat que caracteritza avui les grans organitzacions obreres 
lliures de tot el món. Hem de reprendre aquesta via; Púnica, 
en un món que no admet indecisions. 

Si ho fem així, el futur és nostre i nostra será Cata
lunya.—F. N. 

5 

LA CATÁSTROFE DE PINEDA 

E L S mes distingíts components del mílitarisme espanyol, aju-
dats i instigáis pels nazis i feixistes alemanys i italians de fa 
vint-i-cinc anys, son els que van preparar, pensar, iniciar i 
portar a cap la que s'ha anomenat guerra civil espanyola. Son 
aquests, dones, els que nosaltres, catalans, hem de considerar 
com a principáis culpables de la catástrofe que encara es pa-
teix en tot l'ámbit de PEstat espanyol. I com que, per tant, 
sobrelot per ésser catalans, ens correspon a nosaltres sofrir-nc 
tots els efectes i no pas, certament, el mes suaus o atenuats, 
som nosaltres els que en Pordre moral, material, espiritual, 
físic, sentimental, etc. hem sentit mes fortament les conse-
qüéncies del desastre nacional de Catalunya, puix que ens ha 
privat de teñir homes i elements representatius de la vida po-



« V E U C A T A L A N A 

lílico-cultural del nostre poblé. I després d'haver-se acabat 
a(|iu'lla nefasta guerra, mes incivil que no pas civil, els cata-
lans ens hem trobat, políticament, en un estat d'anorreament 
gairebé total. Esfondrades les nostres institucions publiques, 
impossibilitades de funcionar Uiurement altres modéliques en-
titats, les quals, per bé que privades, es movien i actuaven a 
l'impuls deis nostres ideáis, terriblement esporugida bona part 
de la nostra gent per la forta i brutal repressió de qué várem 
ésser victimes, i que, en els temps actuáis, encara no n'estem 
a cobert, talment com si fos per a arrodonir la nostra malas-
truga situació, tot sovint, la crónica negra deis diaris ha de 
publicar ressenyes en les quals es dona compte de fets i suc-
cessos que han ocasionat morts i desgracies d'ordre personal 
i de totes menes. 

Ara mateix, fa pocs dies, a Pineda, amb motiu de la cons
trucció d'un gran edifici destinat a hotel, d'aquests grans bo
téis que la gran afluencia turística exigeix de bastir a la nos
tra costa, va produir-se l'ensorrada total de l'obra —nou pisos 
d'algada—, causant la mort de dinou obrers i ferides de mes 
o menys consideració a una seixantena de treballadors mes, 
ocupats en la referida construcció. Es que ens cal, ara, ex
plicar per qué lliguem la catástrofe de Pineda amb la catás
trofe general que patim, especialment, els filis de Catalunya? 

Hitarte y Cía., S. A., és el nom de l'empresa constructora 
de l'edifici ensorrat. La dita empresa és una entitat —eapi-
talistes, conseüers, téenis, etc.— formada per gent de la si
tuació, tots els quals han muntat aquesl «negoci» que, abana 
de la guerra no havien tingut ocasió i oportunitat de fer. Ja 
és cosa sabuda que en els régims de dictadura les influencies 
oficiáis acostumen a cotitzar-se, sempre, a un elevat tant per 
cent. I el de l'empresa Huarte és un cas mes del tipie siste
ma emprat pels governs autoritaris, radicats en qualsevol lloc 
o latitud. A la nostra ciutat, amb motiu de la cobertura del 
carrer d'Aragó, els de la Huarte van concórrer al concurs 
obert per l'Ajuntament per a cobrir el tros compres entre el 
Passeig de Gracia i el carrer de Llúria, o sigui l'espai que 
ocupava l'antic Baixador. Dones, bé; l'empresa «recomana-
da», com que va presentar un pressupost inferior en onze mi-
lions de pessetes al tipus que van presentar els altres con-
cursants, va ser qui es va endur la construcció del nou Bai
xador subterrani que, avui, existeix en el lloc esmentat. El 
procediment i el sistema emprat per a la construcció de l'obra 
no era conegut a Barcelona i, fins ara, s'aguanta ferma-
ment. . . i que sigui per molts anys! 

Com a notes curioses, cal fer constar que Huarte y Cía., 
S. A., és la que construeix ganeralment els edificis del fabulós 
Instituto Nacional de Previsión i, que, a mes a mes, els bar-
celonins vam comencar a familiaritzar-nos amb el nom d'aques-
ta empresa a consecuencia de les obres del carrer d'Aragó. 
Després, ja han estat diverses les obres on hem vist les pan-
cartes amb el nom Huarte. A carree d'aquesta mateixa entitat 
constructora, els que observen pels nostres carrers, s'han as-
sabentat que están fent també els subterranis de la Placa del 
Rei i que ha edificat un Institut d'Ensenyament en el solar 
existent a la Ronda de Sant Pau, enfront d'on hi havia el 
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Circ Olympia. Cal explicar, també, que la casa Huarte va 
deshancar una altra gran empresa del mateix ram que porta 
el nom «Agroman» i que va construir el gran edifici que 
ocupa el Banc de Bilbao al xamfrá de la Plaga de Catalunya 
i carrer de Vergara, en un temps que no abundava com avui 
el ferro i el ciment i cada matí feien l'entrada d'aquells ma-
terials i a la tarda del mateix dia se'ls enduien a grans ca-
mionades, segurament per a fomentar les obres que l'época del 
vergonyós i desenfrenat estraperlo permetia de realitzar. 

No cal ésser, dones, gaire expert per a eomprendre perqué 
volem lligar, de Barcelona estant, la catástrofe de Pineda amb 
les penoses catástrofes polítiques, socials, culturáis, etc. so
lertes per la gent idealista del nostre poblé i sofertes, també, 
ara, per un bon nombre de dissortats treballadors forasters 
que van haver d'abandonar els pobles respectius perqué la fam 
i la miseria els empaitaven i els feien fugir, desesperadament, 
cap on, pensant trobar-hi la vida, hi han trobat, trágicament, 
la mort.—R.M. 

LLUIS NICOLAU D'OLWER 

DESPRÉS de veure circular una targeta que assabentava els 
catalans de la pérdua de Lluis Nicolau d'Olwer, al cap d'un 
mes just ha sortit La Vanguardia Española ha comentar la 
desgracia. El col-laboracionista Masoliver, encarregat de la 
página literaria del diari de Godo, tot sovint fa mérits par-
lant amb una certa simpatía de la producció bibliográfica 
catalana i deis escriptors catalans. Temps enrera feia remar
car la importancia de l'activitat editorial de la dotzena d'em-
preses existents en l'actualitat entre Catalunya, Mallorca i Va
lencia que, editant llibres catalans,.han arribat a posar al mer
cal mes d'un miler d'obres. No és pas gran cosa per una etapa 
de vint anys. Caldria veure qué es podría fer en una segona 
etapa de vint anys en régim de llibertat i disposant Catalu
nya, el País Valencia i les Bles de tots els servéis d'ensenya-
ment, radío, premsa i televisió. 

Ara, Masoliver, ha gosat parlar de Luis Nicolau d'Olwer 
dient que es nuestro insigne medievalista, historiador de la. 
gesta almogáver, conocedor como pocos de las crónicas y es
tudioso perspicaz del humanismo; discípulo dilecto del patriar
ca Rubio y su continuador condigno. .. Es lamenta, hipócrita-
ment, del desooneixement en qué el teñen les noves genera-
cions del nostre país, quan ell ha estat un deis col-laboradors 
mes fidels del régim i fins ara no li ha vagat de lamentar-se 
d'aquest fet. I remarca, encara, que és de Nicolau d'Olwer 
l'únic resum de Literatura Catalana que ha existit (des de les 
edicions del 1917 i 1927) pero calla la prohibició de reedi-
tar-lo que ha estat dictada pels seus amos i senyors ais quals 
serveix com a cátala falangista, des de primera hora. 

Al cap de vuit dies d'haver aparegut l'editorial de Maso
liver parlant deis darrers morts catalans, un lector del diari 
els va fer arribar una breu noticia sobre els treballs realitzals 
per Nicolau durant el seu exilí i sobre els quals Masoliver no 
en sabia absolutament res. Parla el lector de l'obra sobre 
Bernardino de Sahagún; una edició de les cróniques preco-
lombines d'América, l'edició castellana de la qual té en prem
sa la Unesco i s'estan preparant les versions francesa, angle-
sa i russa; un estudi entorn del filósof Abelard i una historia 
de la pesseta. Durant els darrers vint anys, Nicolau d'Olwer 
va estar treballant en la continuació del Diccionari de Torres 
Amat i estava posant al dia una historia de la literatura cata
lana, ampliant, considerablement aquell introbable resum de 
la Barcino. Per acabar, diu el lector cátala i catalanista de 
La Vanguardia, que sap que hi ha el propósit de reunir en 
una edició barcelonina tota l'obra inédita de Lluis Nicolau 
d'Olwer.—M. P. 
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Impuls Ascensión^ 
Uesperit constructivista. Des d'on haura de reprendre Catalunya la seva ruta 

ascensional? Estem en condiciones d'exigir, de demanar 
comptes, d'imposar condicions 

L'INFATIGABLE patriota Joan Carreres 
i Palet, exponent viu de Fesperit cons
tructivista que sempre ha animat l'es-
clarit grup del Consell Nacional Cátala, 
a Méxic, dona carácter d'enquesta, a 
Veu Catalana, d'Octubre de l'any pas-
sat, a un punyent interrogant d'aquest 
altre gran treballador que es Josep Ma
ría Batista i Roca. Des d'on haurá de 
reprendre Catalunya la seva ruta aseen 
sional? I hi dona, encertadament, ca
rácter d'enquesta, bo i estranyant-se que 
la pregunta formulada per Batista i Ro
ca no hagi despertat reaccions i comen-
taris. Cadascú deu teñir les seves raons 
—o no-raons—, per a justificar el seu 
silenci, com les tinc jo per no haver 
reaccionat fins avui, pero ara que em 
veig mes directament preguntat, no vull 
eludir-me, encara que sigui repetint-me. 

Cree que la grandesa política de 
l'equip inspirador i propulsor del Con
sell Nacional Cátala, radica justament 
en la seva capacitat inexhaurible per a 
situar-se en posicions renovelladament 
estimulants, plebiscitáries. Es a dir, par-
tint sempre de concepcions mes flexi
bles i constructives —mes polititzades, 
diríem ací, al Brasil— que no pas al-
tres grups inquiets, tendeixen, com a 
principi i norma, a estimular, a inqui
rir, a facilitar la participado de tots, 
en el lliure joc d'una tasca, interventi-
va i expansiva, que ens és comuna, in-
terdependent, volguem o no volguem. 
L'editorialista del mateix número de 
Veu Catalana en qué apareix l'anterior 
formulació de Carreres i Palet, la sent 
tant intensament aquella pruija cons
tructiva i n'és tan conscient d'aquest 
fons básic des d'on tots partim i on tots 
anem, que afirma en forma oontundent, 
i gens difícil de demostrar, que "el na
cionalisme cátala és tan modern, té tan 
d'esperit de cooperado i de solidaritat 
humana, com qualsevol altre que hom 
vulgui prendre com exemple". Ho diu, 
reaccionant serenament davant de mani-
festacions d'altres que, a forca de voler 
ser realistes, potser no s'adonen que son 
francament obstruccionistes, desconcer-
tants. 

I en aquesta posició constructiva i de 
sentit democráticament integrador, cree 
que hi ha, implícita i ben manifesta, 
la resposta adient a l'interrogant formu
la!. 

Des d'on haurá de reprendre Cata
lunya la seva ruta ascensional? Des 
d'una situado de fet i de dret, que pos-
sibiliti la plena i lliure participació de 

tots els catalans, partint d'una preocu
pado básica, per part deis mes inquiets 
i d'esperit mes intervencionista, de ti-
pus eminentment cooperador. Primer, 
política nacional, preparant les bases 
ideológiques i els quadres per a ¡'ulte
rior oposició de classes, grups o tendén-
cies. Després, la natural oposició de 
classes, grups o tendéncies, treballant 
cadascú des del propi angle per al pro-
grés i la consolidació de la nacionali-
tat en el concert deis pobles. 

Ara bé. L'anterior afirmado potser 
pateix d'una certa vaguetat, pero cree 
que pot ésser válida per a tots o per a 
la gran majoria deis catalans. No cal 
dir que encara mes per ais que, segons 
l'expressió tan ben reeixida del doctor 
Peyrí, ja no som espanyols, i que no 
participen! ni volem participar, com a 
cosa propia, de la secular problemáti
ca espanyola, fratricida, divisionista. 

Acceptada, pero, en principi, aquesta 
resposta que cree pot ésser de tipus ge
neral, escau respondre en forma mes 
concreta i, per tant, reflectint mes la 
meva posició personal, a la qual tinc 
pie dret com a ciutadá lliure que per a 
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Des d'on haurá de reprendre Cata
lunya la seva ruta ascensional? Per prin
cipi, per convicció, per deducció, per 
voluntat propia, lliurement escollida i 
mantinguda, perqué em mou l'impuls 
ascensional del nacionalisme cátala que 
la mateixa pregunda sanament inclou, 
perqué no entenc que pugui ser d'altra 
manera, perqué cree que per a alguna 
cosa lluitaren els que lluitaren, moriren 
els que moriren i pateixen els que pa-
teixen, perqué cree que és altament 
fructífer el treball deis que treballen, 
perqué sentó sincerament, ho veig i 
comprenc, que el nacionalisme cátala és 
tan modern, té tan d'esperit de coope
rado i de solidaritat humana, com qual
sevol altre que hom vulgui prendre com 
exemple, responc a l'enquesta: des d'una 
posició que, des de tots els angles, pero 
sobretot per la retirada total de l'ordre 
públie i l'exércit espanyols, signifiqui 
un pas endavant en relació al 14 d'Abril 
del 1931. 

Altrament, per qué ens haurien ser
vil tants esforcos i sacrificis, des de que 
s'iniciá la lluita política de reivindica
do nacional? Per qué ens haurien ser-
vit tants morts i sofriments durant la 
guerra i després, durant l'empcnta pu
nitiva de la invació espanyola? Per qué 
ens hauria servit el sacrifici grandiós 
del que ja era President de Catalunya 
i no simple President de la Generalitat, 
afusellat ignominiosament en aquesta 
vergonya barcelonina que és el Castell 
de Montjuic? 

Pero, sobretot, per qué ens hauria 
servit Pimpressionant resistencia cata
lana, que suporta i triomfa, des del 
1939 engá? Ens ho vendrem tot per un 
"val mes poc que res"? Ho hipoteca-
rem tot a protocolars promeses deis re-
publicans espanyols de torn? No neces-
sitem malvendre ni hipotecar res a nin-
gú: estem en condicions d'exigir, de de-
manar comptes, d'imposar condicions. I 
ho estem perqué ho hem demostrat. O 
mes ben dit, i aixó ho dic principal-
ment pels que no hem fet gran cosa o 
res i encara mes ais joves (jo ja no ho 
soc de jove): ho han demostrat els que 
han lluitat i lluiten, els que han perdut 
llur vida i llur tranquilitat o les posen 
en joc cada dia, ho ha demostrat el 
poblé. I no en seríem dignes si ara ens 
predisposéssim, flacs nosaltres, a mala-
profitar el seu abnegat esforg. 

VÍCTOR CASTELLS. 
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NOTES I COMENTARIS 
• El Mcstre Pau Casáis, exüiat a Puer
to Rico, ha fet unes declaracions a la 
premsa amb motiu de la visita del Se
cretad (TEstat nordamerica, Dean Rusk, 
al general Franco. I ha aclarit que, a 
desgrat de la visita protocolaria que po
día ser interpretada com una rectifica
do de la política del Presidcnt Kenne
dy en relució amb els régims antide-
mocrátics, la seva posició personal en-
fronl del franquisme no havia variat 
gens: «A la primera plana de Vcdició 
de The New York Times, del diumenge 
dia 17 de desembre, he llegit detalls de 
la conversa celebrada entre el Secreta-
ri (TEstat deis Estats Units, Dean Rusk, 
amb el dictador d'Espanya, Francisco 
Franco. Comenca dient la informado 
que el Secretan d'Estat Rusk ¡labia de-
dicat grans elogis a Espanya com una 
aliada deis Estats Units en la defensa 
del món contra l'agressió comunista. I 
que s'habia referit a la importancia del 
que ell en diu el triangle de relacions 
entre Estats Units, Espanya i les 19 na-
cions de l'América ¿latina, la llengua 
de les quals, la cultura i la religió son 
aborigen cspanyol. Tenint en compte que 
aquest esdevcniment succeeix alguns 
dies dcsprés d'una visita recent que vaig 
fer a la Casa Blanca i del sincer home-
natge que vaig retre al Prcsident deis 
Estats Units, John F. Kennedy, per 
considerar-lo el mes esforqat defensor 
de la llibertat i deis drets de Vhome, 
cree ineludible deixar clarament defi
nida la meva posició del moment per tal 
que ningú no sospiti que jo soc partida-
ri i patrocino Tapropamcnt i la conso
lidado deis llaqos entre el democrátic 
Govern deis Estats Units i el régim des-
pótic i dictatorial de Francisco Franco 
a Espanya. Vull que quedi diáfanament 
establerl que tot el que he fet fins ara 
i el que pugui fer d'ara endavant per 
aconseguir la llibertat del meu país, 
sempre ha estat i será inspirat en prin-
cipis absolutament partidaris de la lli
bertat (Tidees, de sentiments i de cons-
ciéncia i que tot el que no siguí aixó 
será sempre rebutjat per mi. La valide-
sa intrínseca i immutable d'aqucsts prin-
cipis no pot fluctuar per la convenien
cia de pactes circunstanciáis i d'efíme-
ra vigencia». Després (¡aqüestes decla
racions, que no foren comentades des 
de la Casa Blanca ni per cap element 
responsable del Govern nordamerica, la 
premsa ha fet saber que un article de 
Blas Pinar, fins ara director de l'Insti-
tuto de Cultura Hispánica, l'organisme 
executiu de la política falangista de la 
Hispanidad, havia estat publicat, pre-
cisament, en el diari monarquic ABC, 
de Madrid, i com a conseqüéncia deis 
atacs que es feien ais Estats Units, Blas 

Pinar havia estat suhstitúit peí fill del 
desaparegut doctor Gregorio Marañón. 
El nou dirigent de la política de la His
panidad ja ha demostrat, com a delegat 
franquista a l'ONU, que és de tota la 
confianza del caudillo. ¿Com s'explica 
que en un país on la premsa no publica 
un mot que no sigui rigorosament con-
trolat per les altares, es pugui atacar 
ais Estats Units d'America grades ais 
quals el régim de Franco encara és viu? 
I com és posdble que, al cap de qt/atre 
dies de l'incident que va costar el carree 
a Blas Pinar, un altre falangista signi-
ficat, el director del diari oficial Arri
ba, hagi escrit al portantveu de la pro
pia Falange Española, una cosa sem-
blant a la que va escríure Blas Pinar? 
Al destacat director falangista també li 
ha costat el carree i aixó podría fer su-
posar que els directors deis periódics 
espanyols que son nomenats des de dalt 
i no pas per les empreses, gaudeixen 
d'una, certa llibertat d'expressió i quan 
en fan un gra massa son castigats. Pero, 
no. Es diu que Franco vol demostrar 
ais Estats Units que a Espanya hi ha 
un ambient antinordamericá i aquesta 
campanya, encara que Vobligui, sense 
miraments, a deixar cessants alguns deis 
seus col-laboradors mes incondicionals, 
respon a un estat cTespcrit que caldrá 
que tingui en compte el Presidcnt Ken
nedy quan es parli de ratificar els pac
tes de les Bases militars establertes en 
territoris de TEstat espanyol. Es un xan-
tatge vulgar. I hom pensa que quan hi 
ha elements tan significáis com Blas 
Pinar i Tex-director d'Arriba, que, lo-
gicament, están assabentats de bona part 
del que van parlar Rusk i Franco, algu
na cosa poc agradosa devia dir el Se
cretan (TEstat nordamerica al caudillo 
quan s'ha portat tot tan callat i la ré
plica han estat aquests dos anieles de 
premsa —en un diari monarquic de 
sempre i en el portantveu oficial de la 
Falange— que venen a coincidir amb 
la reacció periodística que també es va 
produir quan es va parlar de Tentrada 
de VEspanya de Franco a TOTAS i els 
assalariats del régim es van indignar 
perqué Espanya només hi podia portar 
simples soldats perqué d'oficials espa
nyols no en necessitaven. 
• Ara que s'anuncien canvis entre Te-
quip de col-laboradors immediats a 
Franco, quan Ullastres s'ha cansat de 
dir i repetir que Espanya no té neces-
sitat (Tentrar al Mercal Comú Europeu, 
un informe de la banca internacional 
obliga a rectificar la posició i Franco 
cuita a demanar Tingres al Mercat Co
mú Europeu amb Tesperanca que, tal 
com s'ha fet amb Grecia, si li concedí-
ran condicions especiáis. Quan tot el 

pía de renovado industrial del país está 
per comenqar, de cop i volta es deseo-
breix que la situado és greu i que les 
perspectives econbmiques no son gens 
falagueres, la qual cosa demostró que 
no n'hi ha prou de disposar de divises 
per a disfrutar d'una economía sana. 
El ministre socialista belga, Spaak, ha 
advertit, pero, que aquells que volen en
trar ais organismes europeus només per 
aconseguir avantatges i eludir els deu-
res democrátics, van molt equivocáis. 

• El Marroc independent insisleix en 
reivindicar la incorporado de les ciutats 
de Tánger, Melilla, el Sahara i ¡finí. I 
la República del Camerún reclama la 
Guinea dita espanyola i Fernando Poo. 
Franco es veu davant Tamenaqa imme
diata d'una invasió del que li resta de 
les antigües colónies espanyoles. 1 es 
troba. que els Estats Units no están dis-
posats a oposar-se a les reclamacions 
del Marroc i del Camerún. 

• Si les relacions amb els Estats Units 
no li pinten gens bé i económicament es 
veu obligat a baixar veles i a pidolar 
Tingres de la seva Espanya al conjunt 
europeu de la prodúcelo i del comerq, 
tampoc no es veu clara la situado po
lítica interior. Perqué la lluita entre els 
monárquics militars es va exteúoritzant 
cada dia mes i es van formant dos sec-
tors que aspiren a conquistarse la sim
patía del pretendent i els principáis llocs 
d'una nova situado: el ministre de la 
Governació, Alonso Vega i el capitá ge
neral Muñoz Grandes, Cap de TEstat 
Major Central i membre del Consejo 
del Reino, per un costat; i el ministre 
de TExércit, Barroso, i el nou Capi
tá General de Madrid, Garda Valiño. 

• Les considtes entre els Estats Majors 
deis Exércits de Portugal i Espanya han 
fet correr el rumor que s'anava a pre
parar una Federado Ibérica que per-
metes a Franco recolzar militarment la 
política colonial de Portugal condemna-
da per les Nacions Unides. Pero els 
compromisos conlrets per Franco amb 
els Estats Units Timpossibiliten d'utilit-
zar Tarmament rebut per accions de 
guerra mes enllá de les fronteres espa
nyoles. Els convenís vigenls només Tau-
toritzen a fer ús de Tarmament ameri-
cá per al manteinment de Tordre inte
rior i prou. De cara a Europa, Franco 
i Oliveira pensen que un sistema fede-
ratiu ibéric, establert entre Espanya i 
Portugal, permetriu ¡'entrada deis es
panyols al Mercat Comú Europeu, a TOr-
ganització del Tractat de TAtlantic Sep
tentrional i al Consell d'Europa, eludint 
les condicions que avui li exigeixen i 
que van encaminades a fer-li evolucio
nar el régim cap a la democracia. 
—M.F. 
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