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ORGAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Important reunió del Consell
General del Moviment
Socialista de (atalonya
S'han tractat els problemes d'actualitat política, aprovant la gestió
del Consell Executiu.
Els socialistes catalans, continuaran
col·laborant amb les forces afins,
per fer reeixir la profunda voluntat democràtica de Catalunya
i dels altres pobles d'Espanya.
Durant aquestes darreres setmanes s'ha
reunit a Tolosa el Consell General del
Moviment Socialista de Catalunya, assistint à la reunió tots els seus components.
A la reunió s'han discutit llargament
els diversos problemes d'actualitat política, ratificant-se l'organisme rector dels
socialistes catalans en la línia política
aprovada en el darrer Congrés del Moviment, i aprovant la gestió portada a
terme durant els darrers mesos pel
Consell Executiu del Moviment.
El Consell General ha examinat amb
atenció la situació política catalana i
espanyola, i ha estudiat els diversos
aspectes de la nova maniobra franquista, comprometent en el nou govern
de la dictadura a persones que es
reclamen directament d'un Institut Religiós, creant així
una gravissima situació per a tota -1 'Església si no s'apressa
a desautoritzar aquesta maniobra.
Així mateix s'han compromès amb un
règim que ja està a les acaballes,
incapaç de solucionar cap problema i
que té la gran majoria de la població
en contra (com ho han demostrat les
manifestacions populars de primers
d'any), uns anomenats representants de
la burgesia catalana que es farien així
•solidaris de l'acció anti-econòmica i
anti-social del dictador, principal adversari dels interessos vitals de Catalunya. La desautorització o la dimissió
d'aquests suposats representants no ha
de tardar tampoc, si no es volen agreutjar les responsabilitats de determinats
estaments.
L'acció continuada del M.S.C, i l'esforç
contant que des fa molts d'anys exprceix la nostra organització per a interpretar i dirigir la consciència nacional
i social de Catalunya, l'han portat a
assumir importants responsabilitats en
l'actual moment, preparatori dei futur.
A aquestes responsabilitats hi farem
front amb la mateixa fe i decisió que
continua dirigint el nostre esforç.
El M. S. de C. ha acordat també
eixamplar encara el procés de formació
(Passa a la pàgina 4)

Espjnví HI Eimum t LO. T. t. n.

ELS SOCIALISTES ALEMANYS DESAUTORITZEN LES DECLARACIONS
D'ADENAUER.
EL GOVERN SOCIALISTA NORUEG EXPRESSA TAMBÉ LA SEVA OPOSICIÓ A LA DICTADURA.
A desgrat de les pressions americanes, cada vegada més fortes, el govern
Norueg ha reafirmat la seva ferma oposició a tot ingrés de Franco a l'O.T.A.N.
Franco ha amenaçat amb rompre les relacions comercials, però la resposta ha
estat encara més ferma.
Per altra banda, Ollenhauer, leader del Partit Socialista Alemany ha dit
clarament: «Mentre duri la dictadura del general Franco, Espanya no pot
entrar en una comunitat de nacions lliures».
De nou, els socialistes han barrat el pas a Franco.

EL WCMENT POLÍTIC

LA CRISI DE LA DICTADURA FRANQUISTA
NO ES POT RESOLDRE AMB UN CANVI DE GOVERN
La crisi del règim franquista segueix
una evolució ineluctable, que ha provocat ja greus alteracions a la vida del
país, i continuarà abocant-lo a situacions més greus encara si no es troba
el remei adequat.
En el pla institucional, obertament
plantejat després del fracàs de les lleis
Arrese; en el terreny econòmic i social,
on la devaluació de la pesseta ha posat
de relleu l'estat desesperat de les finances franquistes; en la vida universitària
trasbalsada per les manifestacions de
professors i estudiants; en el camp internacional, después del nou refús dels
països europeus, negant-se a col·laborar amb un govern que a les arbitrarietats de la dictadura afegeix les misèries
de la inestabilitat: a tot arreu, els elements profunds de la crisi continuen
en peu; alguns són àdhuc més virulents
que mjaiCap d'aquests factors permanents de
crisi no ha estat resolt amb la recent
crisi governamental. Llur evolució previsible ens porta a assegurar que només
el redreçament de l'opinió pública —
clarament manifestat després dels esdeveniments de Barcelona, Madrid, Sevilla, Astúries — ha d'obligar al dictador a abandonar un poder que continua
enfonsant el país en la degradació,
l'isolament i la misèria.
EL NOU GOVERN I LA RESPONSABILITAT DE L'ESGLÉSIA. — La
nova operació governamental es presenta de la següent manera: El dictador, traint com sempre les promesses
fetes, ha desmantelai definitivament
l'aparell « nacional-sindicalista ». presentant-lo tal com és en la realitat :
una «plantilla» de funcionaris del rè-

Per Josep PALLACH
gim, una força corrompuda per la prevaricació i el llatrocini. Els discursos de
Solís no poden amagar aquesta veritat:
a les seves crides, els obrers responen
amb el menyspreu, i amb la decisió
d'assegurar amb la pròpia acció vaguística — prohibida pel franquisme — el
triomf de les revendicacions socials, que
la C.NjS. és incapaç de defensar, en
una situació econòmica que cada dia
s'agreuja més pels treballadors.
La liquidació de la Falange ha estat
acompanyada de l'assalt al poder d'un
nou grup de fidels que, amparats per
una semi-clandestinitat, somien transformar Espanya en un Estat teocràtic,
igualment dictatorial encara que portés
signe monàrquic, sotmès a les més rònegues conceptions d'una oligarquia que
diu voler servir la Religió i només fa
que servir-se'n.
desconeixent
àdhuc
l'existència de la vida popular. L'OPUS
DEI és això i res més que això: el
fruit paorós d'una Església que ha perdut des de fa segles tot contacte amb
el poble i que ha arribat a considerar
que el poble no existeix altrament que
com a escambell de les més desorbitades ambicions, més personals que místiques. L'aliança de l'Opus Dei i del vell
dictador era inevitable: és una normal
fusió d'ambicions senils.
L'Opus Dei no aconseguirà instauraila monarquia teocràtica que somia, a
desgrat del reforç d'antics guàrdies civils. No arribarà ni tan sols a posar
un mínim d'ordre a la vida administrativa, suposant que ho intenti i que,
al contrari, no utilitzi les caixes de
(Passa a la pàgina 2)

El MOMENÏ PCIIIIC
(Ve de la pàgina 1)
l'Estat per a les empreses sectàries
d'expansió internacional que li abelleixen. Tampoc no podrá encaixar amb
les corrents modernes del cristianisme
europeu, que reproven la seva concepció totalitària de l'Estat i el seu enquadrament oculte.
Però el fracàs d'aquesta empresa deixarà e! país més malparat, i la seva
durada relativa pot sembrar una nova
sèment d'odis religiosos que vindrien a
sumar-se als que tots voldríem esvair de
l'antigua «Cruzada». Es per això que ens
íidrecem als responsables directes de
l'Església. Quina terrible responsabilitat
els cau al damunt ! Serien el darrer
puntal d'una dictadura impotent i criminal que ja nasqué en part de l'oblit
de l'esperit cristià per part dels que
devien ensenyar-lo i fan ostentació de
posseir-lo.
Els socialistes catalans hem afirmat
la nostril voluntat de respectar els sen;.ments religiosos i de trobar les formes
de convivència que a tot Europa s'han
anat dreçant amb una Església finalment conscient de la seva missió. Els
nostres amics demòcrata-cristians de
Catalunya saben que aquesta afirmació
IM> es ei e circumstàncies i que està pregonament ancorada en el fons (¡e la
lleoní acció i del nostre pensameli i
Poro és precisament per això que —
arr>. que encara hi som a temps --senyalem la gran responsabilitat de
l'Kfiglèsia. si no desuutorit/a clarament
aquest assalt al poder d'una secta que
es reclama d'ella i que pot així desencadenar un día les mos tràgiques co:.sequènctes. L'Ksglèsia pot parlar a l'Espunya d'avui: que parli i que desautoritzi els que. en nom seu. prenrn el
relleu de la Guàrdia de Franco. A l t r a ment un dui les tempestes desfermades
pod r. en arrossegar de nou l'esperit c'è
tolerància i de respecte que han de
•enir i t i n d r a n els demòcrates c a t a l a n s
L V IM TIL HESIL-H'SIO OE EES
• H E R / A S VIVAS,. CATALANES.
I.a propaganda feta entorn del canvi
(ir govern intentà insistir en Ui ìn'ervenc'.ó fioven;;une:ital de les forces t r a dic.onals de ¡a burgesia c a t a l a n a Fi
nomenament de Guai Viilalbi f?u creure ¡i alcuns representants d'aquestes
forces que potser si que les cosos canviaven i que se'ls t i n d r i a una nuca m
compte en l'orientació econòmica cie
l'FMa!. rxs,int-hi aquell mínim de seny
que sembla tradicional a casa nostra
però ¡a burgesia catalana, migrada i
mesqir.nft. vele ràpidament que ¡a renerio de I ¡aneli, de Suâmes i del prop i
Franco h refusava àdhuc aquestes engrunes de poler F'ls dos discursos del
senyor Gual tingueren In prompta resposta de les declaracions caudillesques.
anuncia:;! que uot anava bé->
b" i
devaluant la peseta, augmentant de
35
els transports ferroviaris í accelerant u:.a mfinció que ha de conduirnos a'. cans econòmic
LA re ice. o m-rmal d'una ciasse h:,-toricament viva hagués estat a'menvs
d'abandó d'nques' Kstnt pnrasrari que
es proclama de r.nu l'idversari d':r,feressos vi:a's Però la burgesia catalana
ja fa temps que ha deixat al recò dels
malenrirec'-s l'urc i '¡a c o m b a t i v i t a t que
l'havien caracteritzada No paguen? ir,tervenir en la governació de l'Esta?.
hn acceptat de comprometre's en una
apurer.' reorganització de la vida mu-

nicipal de Barcelona, sota el patronatge
del general Acedo. Unes quantes tinències d'alcaldia recompesen els epígons
d'aquell partit català que feia i desfeia
els ministeris de Madrid.
El final d'aquest procés seria també
desastrós per a tot Catalunya. I és per
damunt dels homes que una vegada
més han demostrat no posseir gaire el
sentit de la responsabilitat nacional,
que els socialistes ens adrecem a les
classes socials que haurien de tenir
aquesta responsabilitat. L'economia catalana només será rica i respectada en
la societat democràtica que els treballamors del nostre poble volem instaurar
sense violències ni trasbalsos.
Es hora de reaccionar i de veure que
les concessions que el règim es veu
obligat a fer. són filles de la seva
feblesa i de la nostra força. L'acció
durant la vaga de tramvies, el combat
a l'Universitat, reuneix tots els estaments, totes les classes socials de Catalunya. Avui més que mai cal afirmar
aquesta força catalana i projectar-la en
una ampla empresa de reconstrucció
nacional i de reorganització de la vida
hispànica, que ordeni per molts anys
la vida dels pobles ibèrics sotmesos des
fa segles al centralisme decadent de
l'Estat unitari.
Els treballadors de Catalunya estan
segurs del triomf. Insistint en l'amplitud nacional de l'empresa, són fidels
a l'imperatiu democràtic i al desig de
vèncer per sempre els terribles esvorancs de la guerra civil.
LA SOLI CIO DKMOTR.VTICA. — Les
altres forces dretanes que han col·laborat, per acció o per omissió à aquest
nou baló d'oxigen de la dictadura són
l'Exèrcit i certs grups monàrquics que
ei n t m u e n el flirteig vergonyant amb el
caudillo Tar.; els generals com els
polítics monàrquics creuen ésser hàbils
amb aquest joc. però s'erren de mig a
mm : el dictrdor no donarà voluntàriament pas a la monarquia -- si no és
en un ú l t i m i pernios moment. i empt's
per la necessitili.
Per a nosaltres doncs. e!s problemes
a c t u a l m e n t plantejats al país no són
.-clament d'ordre inst.tucional. sinó sobretot d'estructura politica i social Es
pt : això que al costat del P.S ü E . de
les v rganU7ac:ons sindicals U GT.
i
C N'T. i d'altres forces i organitzacions
hem signat un Document que expressa
aquesta reivindicació fonamental: retorn a les llibertats democràtiques, democratització de la vida del pais. Des
del primer m o m e n t , i al costat de los
organitzacions
nacionals
i sindicals
d»1 C a t a l u r. v a . al costat també
del- s e c t o r demòcrata-crísMà q u e
a Ciî'alunya manté i mantindrà el
c< rr.ba: o r . r r a la Dictadura, el M.S.C
havia expressat aquesta reivindicació
catalana que es la que millor ha de
permetre al nostre poble de manifestar ¡a profunda voluntat federativa que
avui el mou i que el farà triomfar
No tardaran ga;re eis dies de l'acció.
S;eu;n les que siguin les dificultats, la
vic'òna serà de les forces que aspiren
.i convèncer i no pas a vèncer, de les
ferres q;;e asp; ren a excloure de la
vida ciutadana el cruel fat de ia dict a dc u r a
feixista, teocràtica o comii:v. tn
i que instauraran el règim de
pau . de ¡iibertAÏ suscep'ible de co'iAborar amb els pobles que avui voien
dreçar una Europa lliure, justa i rica.
malgrat e',s imperialismes egoiste?, p r r •ec'ors d* les 'Iraníes

Sota el signe de l'Opus Dei
la

Els «delictes polítics»

nova

arbitrarietat
El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat dos decrets significatius dels sentimenti,
de caritat i d'amor que mouen els adeptes de la secta que intenta apoderar-se
di' l'Estat Espanyol. Pel primer decret,
de data 30 de març es decideix que »pot
decretar-se la presó provisional» de qualsevol persona per qualsevol suposat «delicte» i que aquesta presó durarà «mentre la situació alterada no fiagi estat normalitzada*. I com que la normalizado l'ha
de senyalar l'autoritat politica o militar,
heus ací que el ministre de la governació
pot posar a la presó a qualsevol persona,
per qualsevol causa, amb el simple pretexte de i¡ualscvol situació alterada.
Es diu (¡ue Alonso Vega t'v de I Opus
Dei. Això es tot.
El

Côdig

Penal

i

els delictes

polítics
t'n altre índex del pas ile la nova tropa pel govern del país cl trobem en l article 2fiH /J/v. del Ciulig Penal, recentment
promulgat pel Caudillo: Quan en els delictes col·lectius no rv trobin eìs din t'tors, es reputará director cl ile més edat .
Foí/ues vegades—i ni tan *oì\ t n el ref i m comunista- l'arbitrarietat dit tutorial lui
procedit amb menus dissimili. La V'S ESCO pot <¡i<iiití¡r aquests decrets a la «n <J
declaració dels Drets de l'Home. I demanar a Mgr. Escriba, jefe de l'Opus, que
prepari una nova ponència pels organismes internacionalsDetenció de D. Ridruejo

t ist a Sanchez corn un d'aquests cap*La detenció de Ridrurjo ha proroç ¡t i.
gran moviment internacional de prete*?
entre els intel·lectuals de tots cl paiso*
Continua
la vida

augmentant

el

cost

de

Segons dades r.ftcnils. del Srnri
tadittM a. d u rant rl mes de '
nbnl l'index de p r ,- u < ¡vi
inuìor, per li'M familt,i ohn'rtl. l'<
tinnii! augmentant malgrat ci rv' (
rO/MM Dei i del <rm/,.r Guai \
L'augment glolml ' inficiai ha rstat </<
vohrc ci wt (fa go*t d f rann ;vi.t<
tahiitex han augmentat ne 2*» 3 **« luti
llatgc f/.mwtfi . de ¿i °a. Hum i gc,
rohr\ de CUM WS %

Aquest augment, oficial per la provincia
de Barcelona, és similar a altres llocs de
Catalunya. Quan han estat establertes les
xifres anteriors, no es coneixen encara els
resultats de l'augment de larifes ferrovici ries.
Dimitirà Gual Villalbi ?
L escribent del senyor Mateu, ^que es
prengué seriosament el seu càrrec de ministre i de «gran-* coordinador de l'economia franquista, ha comprés després de la
^reprimenda > que li feren Flanell i el propi Franco, que no seria res més que un
pobre pallasso en mans de l'oligarquia
mestressa de l'Estat. La darrera aventura
fou el seu viatge a Madrid amb cl senyor
Escales, president de la Cambra de Comerç que ja liavia anunciat a tots els seus
coneguts que tornaria de la capital amb
cl càrrec d'Alcalde de Barcelona.
A desgrat dels somriures sibil-Iins d'Alon"o Vega, quan Gual i Escales tornaren a
la nostra ciutat, es trobaren amb el nomenament del senyor Porcioles, notari del
bi\bc de la Seu i membre de l'Opus, encarregat fins ara ile vigilar les inversions
«'onórniques d'aquest organi-sme a algun
Banc andorrà de recent creació.
Però aqucstn jugada de l'Opus no fou
»bstarlc ¡»erque el senyor \arcis de Carreres, Cruylles i altres amics de l'antiga
Lliga ascendissin d'alcaldes de barri a tinents d'alcalde.
I tot-ìwm content. Menys Gual Villalbi
que comprengué <¡ue el sol recurs era la
dimissió.
Un Banc que va endavant
L T n Banc que sembla destinat a fer grans
progressos és el Banc Popular Espanyol,
que vorejava cl desastre i les accions del
qual. pertanyents sobretot al senyor Millet foren venudes a membre-, conspicus
rie l'Opus Dei. Fruit segurament d inter' encion-s celestials, e! Banc Popular Espanyol—del qual cru conseller el senyor
l'ila-stre-s, actual ministre de Comerç—fia
r*tat autoritzat, per decret ministerial recentissim a ampliar rl capital i a posar en
'irculació 20.(W) acción*, de 5f)0 pebetes
nominal*'*La Junta General d'Accionistes, que r*
celebrà el dia /S d'Abril tingué lloc enmig
d'un grandiós optimisme—plenament justificat. .</ no ens equivoquem.
Si hs coses duren, pronostiquem grans
r-rogrevfo* oi Banc Popular—w* « o mrníji
t h matrix o ^ que feu rl Banc Exterior durant rl regnat del senyor Arhurua. Es clar
que eh diners guant/at* pel senyor Arburua no semblen destinati a 1rs matrixes
citrtjcagants empreñes <Tc\pansió interna' '«nal que interesen a Mgr f>rri/>rj i nix
'-eux arõlitu. Però el diner—que. mm drta
\ap<ìlfó r< el nen i de la guerra ¡àdhuc
df la guerra religiosa de /(';>«« rnntra
'"/« fr.ftiilft) tortiran del mateix lloc de
¡r* ìwtxaqufi fxìtattutfi drl\ r*panyol*.

¡
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Com el nostres llegidors saben ja, Pere Foix ha publicat recentment a Mèxic
una biografia de Panait Istrati que obté un gran èxit de crítica i de venda. Més
que un estudi de l'obra del nostre amic, que és un dels escriptors catalans que
més enalteixin un exili dedicat al treball i a la creació artística, hem preferit
publicar aquesta mena «d'explicació» de la biografia, en la qual Foix ens diu
senzillament i amb amor la pregona lliçó del malanguanyat poeta romanès.
seva vida: eufòria fugissera, il·lusions
PANAIT ISTRATI
i esperances marcides, sotracs i angúFa uns dies, un grup d'amics mexicans,
nies, sofrint el turment de la fam i de
escriptors i periodistes, aplegats en una
la solitud. I en la seva xacrosa jovensaleta acollidora del carrer Bucareli, de
tut,
anant a rencontra de la mort sela ciutat de Mèxic entre els quals m'hi
guint...
trobava jo, parlaven de termes adients
¡Nerransula, f undotí!
al seu ofici: lletres i política. Aviat,
¡Nerransula, mu condi!
però, la política fou oblidada, essent els
m'interrompí el poeta tornant amb la
llibres el tema que predominà. Inespecançó de la infància de Panait Istrati,
radament, un poeta, Raziel de Lugo, que
tot dient: Saben ustedes, nerransula quiefa anys llegí Panait Istrati, amb ulls
re decir naranjita amarga.
flamejants i ved sonora, cantà:
Sí —vaig afegir però mai no tant com
; Nerransula, fundotí!
l'amargor de la seva vida que fou un
¡Nerransula, mu condi!
veritable calvari, obligant-lo a donar
i tot seguit m'invità a que els digués
cita a la mort per a fer-li ofrena del
alguna cosa sobre la vida i la personaseu cos malaltís.
litat de Panait Istrati, puix que la maSón molt els que diuen que homes
joria dels presents el desconeixia. Acceaixí, somniadors de mena, no serdint a l'amable invitació, vaig recordar
veixen per a res, ans són uns perillosos
els anys enfrebrats de la infància de
trencacolls que creen conflictes pertorl'escriptor de Braila, els melangioses de
bant
la digestió de la gent benestant.
la seva joventut, anant d'ací per Uà a
Istrati, amb el seu intent de suïcidi
la recerca de no sabia què, però certaproduí el mirarle: una carta de Romain
ment cercant quelcom inabastable: la
Roiland el salvà de la mort i de la
joia de viure en un món feliç, en el
misèria. I sorgí l'escriptor, assolint la
qual els homes acaronessin els infants
celebritat,
l'honor i la glòria. Però no
—que ell tant estimava
i la germanor
una celebritat efímera, sinó permanent
fos Uei.
que el temps ennobleix i aferma, a
Infància trista, adolescència assedegadesgrat de la gelosia destructora, puix
da d'amor que fes eostat al rodamón
l'acció
corrosiva d'alguns que vanamcnt
anhelant la fita, no aconseguint mai el
pretén minimitzar sinó fer oblidar la
repòs en el vertigen de la seva turmenseva obra, contribueix a enaltir-la per
tada existència. De tot hi havia en la
ésser de substància artística tan rica com
perdurable.
Certament, han ofès, vexat, calumniat
L'Economia i l'Almirall
a l'home, però mai. ningú, ni el crític
mes exigent, no ha pogut malparlar de
Les baralles entre l'llast res i -l'entoula seva obra traduïda a molts idiomes,
representant els seus llibres, una excelsa
rage del Caudillo no fian tardat gaire.
aportació a la cultura universal Mancat
/, com per Gual i Yillalbi, els rumors de
dels afanys dels mediocres que mouen
dimissió estan a l'ordre del dia actualment
cel
i terra per aconseguir fer-se veure,
al ministeri del Comerç, a Madrid.
ell, ja amb el seu primer llibre, assistí
Dimissió o no. el cert és que a Espaa la consagració del seu nom. el qual
ny<¡ ari uai men t és molt dificil dei\ar un
resplandí com un estel amb llum pròpia,
càrrec—rom ho sap. entre altres, l'ex-recteixint a l'entorn de la seva vida una
llegenda tràgica i encisadora alhora,
tor de l'L'nivcrsitat de Barcelona, senyor
posant-se de relleu l'originalitat d'una
Bu-scaronx. I niló c\plira potser el i tat ge
obra
que obtingué la màxima popu•a l'cxtranger del senyor l'ilaxtre.s. Dularitat
comparable a la turmentada de
rant In seia ai)S('nCiti—segorvi ítn decret
ï>ostoiewski, escrita amb la febre del
oficial--s encarregà del ministeri de Cocreador.
merç, el ¡enyor Carreró Blanco borne de
Heus ací. en substància, el que vaig
confiança de Franfo actualment ascendit
dir als amics del carrer Hucareli, de la
a almirall. Com que l'economia espaciutat de Mèxic, »obre l'apassionant pernyola se n ra a l aigua, ningú millor que
sonalitat del gran escriptor romanes, que
escriví amb sang i esperit.
un almirall espanyo! per <n iibar-la d'enfonsar.
Pere FOIX

DARRERA HORA

L'AÍTIO l MVERSITARIA RF.PREN
A LES ESCOLES TECNIQl'ES'
El nou project« de llei d'Ensenyament
Tècnic ha suscitat una total oposició dels
estudiants i dels professors de 1rs Kscnles
d'Kr.gir.yprs i Periti Elf uns I els altres
són conscients que ¡es inMituc.ons d'ensenyament previstes peí projecte —1 destinades a susbtituir paulatinament les
Escoles d'Enginyers actuals— a n t r a n t a m bé a parar a rn»ns de ¡'OPUS DEI. degradant ¡actual nivell de formació
científica

La vaga universitària es preparà amb
temps A la Fncultat de M ed.ema. per
s o l i d a r i t a t , le.s manifestacions d'estudiants
cremaren el retrat de Franco Fs sent i r e n cui versos visques a Ridruejo
FI director cenerai d'Ensenyament tècnic amenaçà amb una repressió «més
severa que la de Harcelona». Però l'acció s'eítengue i la vaga és efectiva
Soc'ítí Genérale d'lmprrmíon
Tou'r,u»e

Lf
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LA CULTURA DELS POBLES
Per M. SERRA I MORET
, L recull publicat l'any passat per la U.N.ES.S.O. sobre la producció
mundial de llibres i la compilació de xifres sobre les llengües parlades
feta per Sidney S. Culbert de la Universitat de Washington desmenteixen aquella arrelada creença que el progrés i la cultura són el resultat de
les grans concentracions i les grans unitats lingüístiques i nacionals. Aquests
reculls estadístics, freds i objectius, són tan rics en ensenyances que, si
disposéssim d'espai i de temps, ens plauria d'oferir-les als catalans per tal
que tinguéssim un concepte més clar de la fidelitat deguda a llur tresor
ancestral i a les lleis de la natura i de la sociologia.
El mandarí que és la llengua més parlada dins la gran concentració
xinesa, la més homogènia, és una de les llengües menys escrites per bé que
dels temps remots els xinesos siguin un dels pobles més refinats i cultes.
Tampoc les grans concentracions polítiques resulten les capdavanteres en
matèria de cultura. Pel que fa a la producció de llibres, resulta que en el
conjunt de les llengües vives, l'anglès representa el 21.8 per cent; el conjunt
de llengües de la U.RJS.S., el 16.9; l'alemany el lo.4; el japonès el 11.7; el
francès el 9.8; el castellà el 7.3; l'italià el 6.7; el portuguès el 5.4 i el
xinès el 4.8.
Cal tenir en compte que els que parlen anglès són 272 milions; els
diferents idiomes de la U.R.S.S., 210 milions; l'alemany, 120; el japonès, 95;
el francès, incloent els que parlen idiomes autòctons a la metròpoli i ultramar, 70 milions; el castellà, incloent els catalans, gallecs, euskars i els que
parlen idiomes autòctons a l'Amèrica i a les Filipines, 136 milions; l'Italià, 57; el portuguès, incloent els que parlen llengües autòctones al Brasil,
71 milions; i el xinès, commençant pel mandarí amb 423 milions i acabant
per l'uygur que només el parlen 3, compta 610 milions en xifres rodones.
Caldria, naturalment, com ha fet l'Associació d'editors de Gran Bretanya,
que és la que ha facilitat les dades pels reculls publicats per la U.N.E.S.C.O.,
analitzar la classe de llibres publicats per tal de saber el grau de cultura
que pot atribuir-se a la massa de lectors. Prenent per base els títols i les
proporcions d'exemplars publicats, resulta que la Holanda dona 673 títols per
milió d'habitants; la Suissa, 649; l'Àustria, 558; la Bèlgica, 512; i en arribant
a França ja baixa la proporció a 242 títols per milió d'habitants, al davant
de la U.R.S.S. que en dona 188, dels Estats Units que només arriba a 74
i a la Xina que tot just arriba a 15. Trobem, doncs, que el nivell cultural
és molt més elevat en els països petits i menys homogenis en matèria de
llengua parlada, com és el cas de Suissa i Bèlgica, que no en els països més
grans i més compactes lingüísticament parlant com la Xina i el Estats Units.
No es solament l'inferior nivell de cultura de grans concentracions nacionals i lingüístiques el que descobreixen les compilacions i manipulacions
estadístiques, sinó les restriccions imposades a la producció i difusió del llibre
en molts països, particularment els de parla castellana. Cinc mil milions
de volums i descents cinquanta mil títols és en xifres rodones la producció
global de llibres per any en el món actual. Més de la meitat són textes
escolars i per això el promig resulta a vint mil exemplars per títol. Aquestes
xifres són vàlides i àdhuc considerablement millorades en els petits països
d'Europa i a Mèxic, Uruguay i Xile. A Espanya, estan molt per sota el
D i vell per raó de que, ultra la incultura popular, hi ha la censura estatal
i religiosa i el llibre és perseguit com una arma del dimoni.
Catalunya és dins d'Espanya i és un dels centres més importants de
producció llibresca en llengua castellana el mateix en qualitat intel·lectual,
que material i gràfica. Catalunya, doncs, ajuda a fer quedar bé el pobre món
de parla castellana i, en canvi, se la priva de produir en la seva pròpia
llengua i els cinc milions de parla catalana, que el Prof. Culbert dona com
a bons, culturalment no existeixen. Si Catalunya fos lliure, possiblement
faria un paper semblant al d'Holanda, Suissa, Àustria, Bèlgica, etc., i aquells
200 títols anyals que produia abans de la guerra s'haurien ja quintuplicat i
podriem figurar en els primers rengles.
La Federació Nacional d'Estudiants
Socialistes Francesos es solidaritza
amb els estudiants de Barcelona.

Important entrevista dels dirigents
de la C.I.O.S.L. amb la Commissió Executiva de la U.G.T.

En el recent congrés de la F.N.E.S..
s'ha aprovat una moció de solidaritat amb
( I s estudiants espanyols, en la qual. ultra
demanar l'alliberació de tots els detinguts,
es demana al govern francès que ajudi als
estudiants catalans repressaliats. i a la
S.F.I.O. que continuí afavorint la lluita
del poble espanyol per la seva llibertat.

El dia 15 d'abril s'han reunit a Tolosa els dirigents de la U.G.T. amb els companys Oldenbroek i Schevenels, Secretaris Generals de la C.I.O.S.L. i de l'Organització Regional Europea.
Els reunits examinaren els diversos aspectes del problema espamo] adoptant les
resolucions pertinents.

Diluir anys d'ajuntaments
franquistes:
100.000 infants sense
escola a Barcelona
¡ > En la recent reunió del nou ajun* tament barceloní, els gestors del senyor
> Acedo examinaren la situació escolar '
>de la nostra capital. Les xifres—estaIdistiques oficials—fan basarda.
> El cens de nens d'edat escolar a Barfelona—de 3 a 15 anys—és de 238.935
> infants, i segurament es queda curt.
J A aquesta xifra, l'estat i l'ajunta>ment responen oferint lloc a únicament
35.222 infants.
***

Les escoles privades tenen una ma^trícula de 147,742 nens.
> Hi ha doncs, a Barcelona 41.864 nens
* que no tenen escola de cap classe, i
> 49.947 nenes que tampoc no troben
> lloc.
Aquesta és l'espantosa realitat actual.
El senyor Pascual Granen, ponent de
l cultura, trobà una fàcil solució. Digué
> que els nens de Barcelona, a partir de
110 anys, es dediquen a altres estudis i
>> «ocupacions»! I que així el dèficit escolar a Barcelona només queda re~ <
tduit a 30.000 infants sense escola!!! *
•W^^^M^^^^^W^^^^WVWi/C

IMPORTANT REUNIÓ
DEL CONSELL GENERAL
DEL MOVIMENT SOCIALISTA
DE CATALUNYA
(Ve de la pàgina 1)
orgànica i política de les noves generacions universitàries i obreres, l'acció de
les quals dona de nou a Catalunya la
plaça d'avant guarda que sempre ha
tingut en la lluita democràtica a Espanya. El C. G. ha adoptat decisions que
tendeixen a accelerar aquest procés d'alliberament democràtic propiciant el redreçament de l'opinió pública del nostre
poble.
El Moviment Socialista de Catalunya,
avui com ahir, ratifica la seva decisió
d'assegurar un règim de convivència
ciutadana, de rel profundament democràtica, en el qual Catalunya retrobi
les seves llibertats i tots els pobles
d'Espanya una vida més digna i més
rica. Al costat de les forces afins, el
Moviment Socialista de Catalunya continuarà lluitant per a fer reeixir aquesta voluntat.

El Secretariat de Catalunya de la
U.G.T. a l'Exili.
El secretariat de Catalunya a l'exili de
la U.G.T., elegit en la votació celebrada
segons acord del darrer Congrés, està format del següents companys: Ramon Porqueres, Ramon Morera, Josep Buiria, Emilia Bagues, Eduard Miralles.
Al saludar-los cordialment fem vots perquè la seva tasca a l'exterior sigui fecunda í ajudi al treball de la U.G.T. de l'Interior que continua fermament el seu esforç.

