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EDITORIAL

EL PODER (IL MIG DEL CÓRRER
,LS esdeveniments s'han anat succeint ràpidament. Les protestes uni-

versitàries de Madrid de l'any passat mostraren clarament on era la
voluntat de les noves generacions. Les manifestacions dels estudiants

catalans del mes de novembre — i les d'ara ratificaren el diagnòstic. Ni
els estudiants, ni el professors — vegi's les signatures que fan costat a les
de Marañen i Menéndez Pidal demanant la llibertat dels estudiants empre-
sonats — no poden suportar més l'actual règim d'incapacitat i de tirania.

Els obrers digueren clarament què pensaven a Barcelona i al País Basc,
a Navarra i de nou a Euzkadi i altra vegada a Catalunya. Aquest mes no
són solament els obrers: totes les classes, tots els estaments dels nostre país
afirmen que no volen més el règim de Franco. La gesta de Barcelona no té
altra significació.

Qui l'aguanta doncs, aquest règim ? La Falange es disposà a aquesta
feina, excessiva per les seves minses forces d'aparell burocràtic parasitari que
ha perdut la fe i la joventut. Arrese preparà unes lleis de successió que con-
vertirien Espanya en una mena de «democràcia popular», dirigida per un
Comitè Nacional de Falange calcat del Comitè Central del P. C. rus. Però
al propi govern de Franco s'alçaren ministres per posar-hi el veto. Iturmendi,
0 el que resta de 'representació carlina; Artajo, en nom dels catòlics cal-
la boracionistes; Valellano que diu representar els monàrquis franquistes.
Sobretot Muñoz Grandes, en nom dels capitans-generals. Les lleis no passaran
a les «Corts».

Al mateix temps la puja de preus ha esdevingut inaguantable. La pesseta
•>'enfondra en els mercats exteriors. Girón, etern demagog, fa apujar els
salaris de 15 % quan les subsistències han augmentat de 35 '/t. Arburua,
obeint a la pressió de la burgesia que tampoc no pot aguantar més, obté el
decret autorizant despedir els obrers.

Els militars conspiren; els bisbes recusen el règim; els diplomàtics cons-
taten el desprestigi d'una política internacional suicida aliada de Nasser i de
totes les demagògies... On és el poder?

A aquesta pregunta els esdeveniments de la nostra capital han donat la
1 esposta. El poder és al mig del carrer: heus ací el que diu Barcelona, la
Barcelona -eterna que retroba les energies civiques de la Ciutat que féu Cata-
lunya i que, de nou, és l'exemple d'Espanya.

EI poder a Barcelona no és naturalment aquest pobre Ajuntament
incapaç de fer sentir la seva veu, ni aquesta diputació inexistent. Però el
poder tampoc no és Acedo, l'home histèric i grotesc, que insulta els estu-
diants i els fa apallissar per amagar la seva impotència; el poder no són
els guàrdies civils i la policia armada que vigilen els tramvies buits sota
l'esguard irònic i fatigat des passants. El poder no és tan sols el Capità
General, irresolnt i feble. El veritable poder està en les mans fermes i sere-
nes dels homes i les dones de la Ciutat, decidits a fer respectar llur dignitat
i a refusar les provocacions que voldrien ofegar en sang la seva gesta. El
poder, és al mig del carrer. Però no està abandonat. L'han recollit amb un
gest segur i decidit, els CIUTADANS. Aquesta és la veritat, que davant del
món astorat, han proclamat els catalans.

Què cal fer, ara? Simplement: donar forma al que encara no en té, però
que ja existeix implícitament. Marxar units, excloent únicament de l'acció
conjunta els que, per mentalitat totalitària, són igual que els feixistes. Pre-
parar l'instrument de govern que doni la paraula als únics que la tenen real-
ment i que ja parlen ben clar i ben alt, fa més de deu dies, fent-se escoltar*
de tot el món: els ciutadans.

Es aquesta la tasca urgent de les properes setmanes. Els socialistes cata-
lans ens disposem a servir-la.

Lletra de Catalunya
Barcelona ha donat al món un

exemple de ciutadania.

Els catalans, units per damunt de
totes les divergències, diuen
que el règim de Franco s'ha
d'acabar.

L'única solució: un govern provi-
sional que restableixi la pau i
la llibertat i resolgui els greus
problèmes econòmics que el des-
govern franquista ha creat a
Espanya.

BARCELONA, Gener. — En el mo-
ment d'escriure aquestes ratlles, el boicot
dels tramvies continua, rigorós i unà-
nime, seguit per tot el poble de Barce-
lona. La manifestació de diumenge, dia
20, va demostrar al món que la nostra
acció contra els tramvies tenia uns ob-
jectius precisos d'ordre polític, social,
econòmic i àdhuc moral. I que totes les
classes, tots els estaments del nostre
poble hi col·laboraven.

L'ACORD ES UNÀNIME. — Els estu-
diants, des dels primers dies del boicot
mostraren llur violenta oposició a una
règim més hipòcrita que el que regna
a Hongria, potser menys cruel, però se-
gurament més degenerat. El Col-legi
d'Advocats ben aviat assegurà llur desig
de defensar la seixantena d'estudiants
detinguts : noves detencions seguiren,
entre elles les dels senyors Torent i
Muntanyola. L'ambient que regna entre
els professors universitaris és fàcil de su-
posar. Al bisbat, malgrat les interven-
cions «discretes» d'Acedo, el gest dels
barcelonins desperta també simpaties. I
aquests dies la Secció de «Visites al
Capita-General» era especialment llegi-
da per tot-hom, convençuts que fins a
l'Exèrcit arribaven els ecos de la Ciutat,
vexada i resolta a acabar amb les pro-
vocacions d'aquest home indigne que es
dit Felipe Acedo, i que es considera un
veritable virrei.

ELS OBRERS, DECIDITS, ACTUEN
AMB PRUDÈNCIA. — Però és la gesta
dels obrers, dels empleats, de tots els
treballadors, la que mereix una admira-
ció total: dia darrera dia, a primeres
hores de la matinada, malgrat el fret,
la gent emprenia a peu el camí
de la fàbrica o de l'oficina. De Sans a
Horta; d'Hospitalet a San Andreu. Les
corrues de treballadors, marxant de
pressa en un silenci decidit i ferm, in-
dicaven clarament l'actitud del poble:
Barcelona, tot Catalunya es reconeixia
en aquest gest. I les provocacions no
aconseguien llurs propòsits. La prudèn-
cia obrera acompanyava la decisió. La
repressió no podia exercir-se.



BARCELONA
LES CONSIGNES?. — Venien de per

tot: fulles, versos, sobretot cops de te-
lèfon. La premsa franquista no sabia
què dir-hi. Aquest pobre home que
diuen que fa d'Alcalde murmurava unes
paraules que Acedo li dictava, i era
incapaç de dimitir. Acedo publicava no-
tes grolleres i assegurava que el que
deia «era la verdad, y nada más que la
verdad» Però en l'esguard de la gent
a l'endemà al matí, o al començar el
capvespre es llegia la resposta: tot-hom
sabia que la protesta passiva acabaria
per triomfar. I que Barcelona, de nou,
donava l'exemple. Catalunya, Espanya
sencera serà lliure un dia gràcies a
aquest esforç.

Després de la repressiti,
els insults.

Li) RQBIQ
DELS FRANQUISTES
El -<> de pener és l'aniversari de

l'entrada a Barcelona de les tropes d'in-
\asio que havien d'instaurar el poder
cruel, incapaç i corromput que devia
culminar amb l'estultícia del general
Acedo.

(ìalinsoga, a la '(Vanguardia», ha re-
but ordres de no deixar passar l'esde-
veniment. La Ciutat, amb un gest unà-
nime, decidit i sere acabava de demos-
trar la seva intenció dr desfer-se dels
aprofltadors que la tenni abandonada,
sotmès;! i miserable, (ìalinsoga insulta
els catalans amb una prosa rabiosa i
desesperada que sembla inspirada direc-
tament pel general Franco, u Se acuerda
usted?, titula l'article. I s'adreça als
catalans, joves i vells, que estaven «en-
vueltos en basura, muertos de hambre,
con el miedo transfigurado en terror»,
i que havien cridat Visca Catalunya!
en comptes de dir ; Arriba España!, per
recordar-los que Franco guanyà la
guerra i que es l'amo d'Espanya.

Poques vegades s'ha escrit un article
tan ple de bava com aquest. Fent-li
costat, una antiga diatriba del difunt
Benavente, escrita l'any 1918 quan la
malaltia i el vici li havien fet perdre
la raó. «Malditos los que hayan olvi-
dado», diu el sant cristià de Oalinsoga.
fent cor a Benavente.

I_a ràbia desesperada dels franquis-
tas és simptomàtica. Dio mes clar que
mai. que la victòria és a la vora. que
Barcelona Ja ha guanyat. Barcelona,
serena i segura, digne I sen vora con-
testa amb el menyspreu als insults
d'aquest frenètic.

d'un testimoni
Les consignes, escrites o verbals, vin-

gueren més tard. El que és extraordina-
ri es que luccio començà espontània, bro-
llant unànime de la gran experiència col-
lectira de la Ciutat. Després vingueren els
versos, les bromes: Una ben senzilla.
«Acedo, vingueres en tramvia i sortiràs en
tramvia >.

Dijous al vespre, davant dun cinema
popular de Sans, una dona parla a un
grup de joves que semblen empleats:
»Cardeu els cèntims. Ja tindreu temps
(fanar al cinema quan haurem guanyat».
Els joves escolten, riuen. \'o entren al ci-
nema-

***
i Dilluns, dia 7.5. Observo, a la Placa de

l'universitat, la policia a cavall. Dos d ells
fan la feina- de mala gana. Un altre, al
contrari, es mou per quatre. La gent pas-
sa, indiferent, decidida. Forma grups com-
mentant l'escàndol: han entrat a l'Univer-
sitat amb porres i metralletes. ^Circulen-,
t'ls grups es tornen a formar.

»*

Dimecres al mati. Vull veure (¡tu'' passa
al metro, /'u/o a Hospitalet, a I fiora d en-
trar cl treball, l'n sol vagó. Sow set exac-
tament. Ens- mirem els uns als altres, ami)
rczel i temor. Arnb vergonya tambe. Oui
sim <7.v ;WioVv?

*«
/ /n polsat un 29 mig-plé. Es curiós.

M'he aturat i he esperat: en passen d'al-
tres buits. Tinc paciència i espero: tonni
el mateti -?M. Porta la nuïteixa gent.

***
Dijous, ,t la Vanguardia: H baró de

Viver visita cl capità general. ¿Ouè li hau-
rà dit lex-alcalde de la monarquia? El

[ íftie no s atreveix n dir cl Dr. Rimarrò ?
i Diumenge, ti la Vanguardia: cl barò de

Viver toniti n visitar ci (¡ipitá general. ¿Li
'• haurà parlili d f Is iidvotats dt tinguts?

Diumen&'. 20 El boicot deis e.ffw ta-
cici es un t ' U f . .A les btirritides obreres els

[ ciftemff v , > n /iui '(s. al Windsor—cinema de
I luxe—-hi ht¡ us ; x 'M<iHc<. Ctip delies no
I luì patiti t. hl R<;rcelonii. /HI guanyat, àd-
; ìtuc .sens,- el r<-< einfcirt dels sneis. Elx ju-

giulor* stili'n prim /v perquè no hem anat
tt les Corts. /. àdhuc cl resultat ens Iti
quedar />, una ;HÍ//K»IJ til Jaén.

. \ i ' i . -< eonst^iifs- pu¡,¡r al metro, pero
; n < > d/,» tramvie*. Un ticudit:
' —f."< curiti iì foli els tramvies nin tan

onze.

- Si. home El trinili ui "vuit . cl con-
ductor, el cahrntlor i el gm'irdia.

La prosa de Galinsoga no pot ofen-
dre: és pro»» de lacai, que sent que
Tamo ha perda t la placa. Barcelona.
generosa, ni e« recordarà del nom , . , . . ,
d'Murst trist personatge que tant de . ™. /*»'/«""•« '-' d^mtal es la torça
paper ha embrutat. I eh escrita de "'•" ''W'«
Visca Catalunya: ressonaran d* noa Liutadà Per tu. peU tru* hüs. per tot

el pt^bíf
\'ufa la ¡hbtrtatl

ELS CATALANS,
solidaris del poble d'Hongria

Desprès de la Declaració de Treva Catalana, de Paris, en la qual totes les for-l
ces polítiques i sindicales exilades a França expresaren llur solidaritat amb els in-"
surgents hongaresos, la declaració adjunto mostra que els desterrats a Mèxic senten ^
també i libren igual que els estudiants ¡ , \s obrers de Barcelona.

\ L'OPINIÓ PUBLICA
A LES NACIONES UNIDES
ALS CONSELLS SINDICALS

D'HONGRIA
Les organitzacions polítiques i sin-

dicals catalanes de Mèxic, davant
dels esdeveniments d'Hongria, i re-
cordant que Catalunya ha passat ai
llarg de la seva història per situa-
cions semblants a les que travesa el
poble hongarès

FAN CONSTAR

Llur protesta per l'agressió comesa
per les forces imperialistes sovièti-
ques contra el poble hongarès, igual-
ment que per la invasió del seu
territori i la matança dels patriotes
per elements militars estrangers;

Llur decepció per la nul.la eficàcia
de les Nacions Unides, que tenien el
deure de defensar amb fets la inde-
pendència d'Hongria així com asse-
gurar el respecte als drets de l'home

proclamats solemnialment, befats tan-
tes vegades, i ara també en el cas
ciels patriotes hongaresos;

Llur convicció que el moviment
popular hongarès respon a un anhel
d'independència nacional, d'establi-
ment de les llibertats fonamentals i
significa un propòsit de progrès so-
cial i polític; moviment popular que
es i que quedarà en la historia com
un exemple d'heroisme revolucionari
i de patriotisme;

Llur decisió de lluitar en el futur
per tal que els sacrificis i l'heroisme
col·lectiu del poble hongarès no re-
sultin estèrils; i llur esperança que
s'aprofitaran les lliçons de la magní-
fica insurrecció de tot el poble
d'Hongria.

PROMETEM
Mantenir viva, en nom de Cata-

lunya, perseguida i ocupada, la soli-
daritat del poble català amb el poble
hongarès.

Ciutat de Mèxic, desembre de 1956.

Tot caminant

SIPICÏIVES

sota del cel de ('inmortal Cap i Casal
de Catatenra.

Potser avui encara no estem en condì
dont de jutjar tot ço (¡tie l'exili fui fet <" ' •
el decurs dels divuit anys que dura per "
redonar al nostre poble la llibertat i cl re-
gim politic </"«' desitja, l nosaltres, exi-
liats, som. com és natural. eb> menys indi-
cat* per a fer aquest balanç.

De l'eficàcia de l'acció constant i pe-
rillosa—molt més perillosa que !<i nostra—
qw a l'interior de Catalunya s ha realitzat
i es realitza amb cl mateix designi, tam-
poc ptidriem en aquest t'étant valnrar-l<¡
tal com es mereix.

L·i perspectiva historien que. ja s e u -
c-fercix. ens fa adornar que no s'han carac-
teritzat ni l'una ni íaltru per accions d~eft-
càcM immediata, ni tamfk'c pfr jets of
gran esclat Aquesta ctirutatanò ens des-
cobreix, però. una actimcto de conjunt-
ordcruula o no—en la qual *i cl tret ro-
bust de f/irroi no «-.< tn>ba. en canvi, p·'f
o prou. eh exdrveitiments que van su'~
rrin/-*r n fapnnya pri-n-en que no ruin f*
tat dehadei \iner tot fi contrari.

lentament i segura I opinin ha anat tmn-
nifratant-sc qium ha |*>iT"f rn front del
règim franquista. S ha reforçat, ha pncaif
tetta la purt minti del cot potifir del Mi-
tre paû. i ha fet apaniser tangible i f f '

P f t Enric BRUFAU

»i»; i voluminosa una opo.si'oó que sobre-
tot dalcix 1'en.mlciada del dèspota.

L'exili lia seguit tm carni oposat. La se-
'n intervenció, el seu volum i la seva cfi-
<tifili lian minvat gradualment, seguint un
inores normal o aJmenys propi n tot exi-
li. L exili, en cl moment '¡el triomf, hau-
rà existit, però ja no serà indispcn-suble.
L interior viurà, pcrqur si no fos aixi. cl
''Hw! combat entre la llibertat i l'eselavat-
„v. entre les forces progrcssistc-s i Iti retic-
rio. solament ÍMurin estat una faisñ es-
perirai i de deliri d'un poble en cl pas de
ia mort.

P's evident q tu- el resultili de tot aquest
esforç només tramllucix de tant en tant
fn rrmnifcstticions del poble nus n menús
'berte* i agosarades contra cl re cim i.
tombé, en el nutleslur i dificultats que
prr n mantenir-ne en rl poder experimen-
ta el franquisme \o r.« c<úre, comparat
nmjj rl grun de.n g que la immensa majo-
ña cena tfaralMr definitivament amb la
díekjdura. però és prou per a *ahcr que
tard o d hora la democràcia i la llibertat
triomfaran.

Les lletres Desde Barcelona

LA BESSIMCCIO K JUM RflfrtOII
IU (HOI! DE BflíOJÍ

.\ darreries d'octubre ducs noticies va-
ren passar de la cleda estrictament lite-
rària al carrer : la concessió del Premi No-
bel a Juan Ramón Jiménez i la mort de
Pio Baroja. Un i altre fet tenen una ver-
teilt politica (què no es polític avui a Es-
panya!) i si Juan Aparicio, Director Ge-
neral de Premsa i virtuós de la «informa-
ció dirigida>, va haver de llençar un nú-
vol de fum per emmascarar l'exili de Juan
Ramón, el Cap de Policia de Madrid fu-
gué de prendre les oportunes mesures per
tul d'evitar que l enterrament de fíarnja
no fos el catalitzador d'un aldarull estu-
diantil d'imprevisibles conseqüències.

A Juan Ramón, amb la seva barbeta en
punxa, el vàrem veure ressucitar als dia-
ris després de disset anys de mort oficial,
en saber-se que el \obel era per ell; un
Jutin Ramón rejovenit de vint anus: no
hi havia cap altra foto als arxius. Però ur-
gia fer stüjcr a tots t'ls lectors que si el
poeta «encara no havia tornat a Espanya
era perquè li ho impedia Ifi malaltia de
la seva muller. Aquesta brillantissima tro-
balla de I Aparicio fou repetida per tots
els dinris espanyols i tampoc no faltà n
cap de ¡es notes biogrtifu/ues publicades
en ésser-li oficialment atorgat cl premi.
\o cal dir que cl Juan Ramón de la • -Re-
sident ia de Estudiantt s . lamie de Ma-

chado, de Lorca, d'Alberti, el deixeble di'
Francisco Giner de los Ríos, no surt en-
lloc. El Juan Raiíión hiografiat aquest dics
pels diaris espanyols és un ressucitat, que
s'assembla vagament ni Jutm llamón de
debò. Es per dir-)to dima vegada, una
criatura de l Aparicio.

Quant a Baroja. sense d \obel que obli-
gués a fer un xic de fressa i amb els afers
de Polònia, Hongria i cl canal en plena
efervescència, la cosa va ésser més plane-
rti: una nota biogràfica i algun comentari
estrictament literari per u la mort i unti
breu noticia de l'enterrament. Àdhuc p< r
a les revistes literàries s ha obert l'aixeta
el mínim indispensable: Baroja. tuie havia
esdevingut perillosament popular entre els
joves, té el viàtic oficial per anar a fer
companyia a Galdós ah llims literaris del
règim. Però el silenci oficial no liti és t «t
i si en el tus tie Galdós contribueix a <">-
pcsseir un intencionat oblit, iniciat j<i fa
mulls tiny*, ties tie Ics sagristies, en i l tie Bu-
roja Iti insu resultarà bon tros més difícil.
Per n ttit<i In joventut literària ile Mutiliti
"don Pi« . lito in estiei ingut un símbol:
representin ti l'escriptor lliure, tinter, t a -
lent, inconformista, és il dir: exactament
el tipus optistit ti l'escriptor ofiatil. fet "
d'estultícia o ile claudicació i vilesa.
Aquest ¡unirà estui el darrer i fecund ser-
vei de • el liomhrc malo ile Itzca .

DECLflRfKIO DEL SEíRETQRIflT DE (fïïfUUNYí)
DE Li) UNIÓ GENERflL DE TREBALLADORS

Havent arribat a les mans d'aquest
Secretariat un Butlletí d'un anomenat
<'Comité de Catalunya de la U.G.T.».
recentment creat a Mèxic, el Secretariat
de Catalunya de la U GT fa pubüca la
present declaració:

l i L'únic Secretariat de Catalunya de
la U G T. és el que resideix a Catalunya,
i que --reconstituí't enmig de la lluita
clandestina l'any 1943 dirigeix des
d'aleshores laccio dels ugetistes catalans
a l'Interior.

2) El Secretariat de Catalunya de la
U.G.T no reconeix cap validesa als
càrrecs de dirocciò obtinguts durant la
KUerra. car aquests caducaren al passar
la frontera l'any 193«) A l 'exili, el deure
primer dels mil i tants ugrtlstes és mili tar
dins le.« renj?leres de la U.GT. recons-
t i tu ida oficialment a França l'any 1944.
i adherida a la CI OS L d'ençà de la
constitució d'aquest organisme interna-
cional, a judant així el difícil combat que
menem a l'Interior

3) El Secretariat de Catalunya de la
ü.G.T. reconeix com a única represen-
tació a l'Exili, el Secretariat que ha
estat elegit democràticament per la vo-

tació deis upetiste.s catalans a l 'Exi l i .
d'acord amb la resolució del VI Co n pro
de la U.G.T. celebrat a Tolosa el mes
d'agost del 1956.

Per totes aquests móns. el .Secretaria;
do Catalunya de la U GT DESAUTO-
RITZA el pretès organisme de Môxic .
CONDEMNA una acció de divisió de
la classe obrera catalana al servei d'in-
teressos absolut amont contraris als fio
la nostra Central Sindical

Barcelona, 22 de Gener del 1957
Secretariat de C'atalunya

de la I.C..T.

LA l NIVFRSITAT CONTINI A
TANCADA.

I F.LS KSTIIHANTS DF-TINGI'TH
A darrera hora, les noves de Barce-

lona confirmen que la Universi tat con-
t inua tancada i In mnjorin dels estu-
dianta resten detinjrut-s Acedo es mos-
tra partidari do «hacer un ejemplo» 1 si
depengués d'ell. l 'Universitat restaria
closa i el.s estudiant* perdrien el curs
Es diu però que l 'actitud unànime del«
medis universitaris el forçarà a refle-
xionar



JOSEP PUIG ICADAFALCH
S I haguéssim estat a Barcelona en les darreries de l'any que suara ens ha

deixat ens hauríem afegit al llarg seguici que va acompanyar la des-
pulla de Puig i Cadafalch pels carrers de la ciutat estimada.

El coneixíem de quan tot just teniem catorze ans i podiem valorar la
seva altura moral, el seu gran talent, la seva vasta, cultura i el seu intens
amor a Catalunya. Rebrot destacat de la nostra gloriosa renaixença, la seva
personalitat s'expandia en el doble sentit de l'alta realització cultural i hu-
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mana i de l'empremta nacional que distingia la seva obra. En aquell esplet
ufanos de darrers de segle i primers de l'actual, Puig i Cadafalch figura
entre les faroles potents d'aquella albada prometedora de bonavenir.

Es potser la darrera que s'apaga. Resten els monuments arquitectònics
que el seu geni concebia, les seves descobertes i reconstruccions arqueològi-
oues de la Seu d'Urgell i Sant Miquel de Cuixa, la seva òptima «L'Ar-
quitectura romànica a Catalunya», les edicions del seus brillants cursos a la
Sorbona i altres universitats i l'atenció i el respecte que els seus coneixe-
ments havien desvetllat arreu d'Europa i Nordamérica i que li havien valgut
els títols de membre de l'Institut de F*rança i de doctor «honoris causa» de
les Universitats de Paris, de Harvard i de Freiburg. Fundador de la Junta
de Museus de Barcelona, organitzador del Museu Arqueològic i Artistic de la
Ciutat, propulsor de les altres empreses culturals catalanes, ha mort als
87 anys, conservant a través de les pitjors maltempsades el preat títol de
President de l'Institut d'Estudis Catalans, institució que ell havia ajudat a
néixer en temps de Prat de la Riba i que no ha deixat morir malgrat les
urpades dels ocupants militars de Catalunya i dels miserables botiflers que
els fan cancaneta.

No l'haviem vist de l'estiu del 1923. Successor de Prat de la Riba, segon
i darrer President de la Mancomunitat de Catalunya, Puig i Cadafalch figu-
rava en aquell partit que es titola Lliga Regionalista des de la seva fundació.
Érem molt joves —adolescents— quan interveniem a les tertúlies de l'Ateneu
Barceloní on Puig i Cadafalch desvaporava la seva exaltació i el seu talent
p.mb epítets violents contra Espanya i els seus governants. Santiago Russinyol
sclia dir-nos: —«No l'imiteu. Es un cridaire. No farà res.» Russinyol s'equi-
vocava. Puig i Cadafalch va fer semblar que la Mancomunitat de
Catalunya recolzava el cop d'Estat militar del Borbó i Primo de Rivera.

No seria hora oportuna de retreure aquest pecat si no tinguéssim la con-
vicció que ell era el més gran penedit d'haver-lo comès. Mai més no va inter-
venir en política per bé que el seu ostracisme fos constructiu en molts aspec-
tes. Sobretot en el retir i en el silenci. Cambó, Ventosa i altres destacats
regionalistes foren reincidents perquè no estimaven Catalunya com Puig i Ca-
dafalch. I també perquè aquest, en les altures de la seva intel·ligència i de
la seva cultura, segurament que comprenia la valor absoluta de la democràcia
no solament en la formació social de les families humanes, sinó en el desen-
volupament de la sana sociologia que fa política com una resultant de les
condensacions de l'esperit i es mostra en institucions, en pràctiques i siste-
mes de relacions que fan de la nació i l'Estat zones de cultura, de civilització
i de solidaritat social que completen i perfeccionen l'home. I ens pensem que
Puig i Cadafalch, en el seu llarg i méritos silenci polític , compartia amb
nosaltres la visió d'una Catalunya ideal, síntesi d'una superació guanyada
amb treball i sacrifici.

Després de la mort de Bautista Sánchez

Visita d'Acedo a Franco
Quan es conegué a Barcelona la notí-

cia de la mort del capita-general, els
més diversos rumors corregueren per la
vila. L'actitud de Bautista Sanchez opo-
sant-se a les violentes repressions d'Aoe-
do li havien conquistat l'hostilitat dels
franquistes i la simpatia de la gent; la
seva austeritat contrastava amb la «fan-
farroneria» d'Acedo.

£1 mateix dia de rebré's la noticia de

Puigcerdà, Acedo anà a Madrid on tin-
gué una llarga entrevista amb el Cau-
dillo. A més de donar-li compte de la
situació, el « jefe » de la Falange de
Barcelona demanà al «jefe» nacional de
Falange, que es nomenés a Barcelona
un cap militar adiete a la Falange. Però
quan Acedo retornà a Barcelona, Muñoz
Grandes ja hi era, i havia tingut di-
verses entrevistes amb els generals de
la guarnició.

Diuen, amb molta ufana, que
en vint anys s'han construit 500
mil viviendas—'menys de les que es cons-
trueixen en un any a l'Álemanya arrui-
nada per la guerra. D'aquestes, natural-
ment, 76.221 a Madrid, la ciutat dels gra-
tacels, on més de 600.000 persones viuen
en coves i barraques. No diuen quantzs
d'aquestes viviendas han hagut d'ésser
abandonades pels ocupants perquè ame-
naçaven ruina com és públic i notori que
s'ha esdevingut en centenars de casos i en
barris sencers.

Gràcies a les construccions de dics, ta
«provincià» de Lleida que era la que pro-
duïa més electricitat d Espanya—l·l&S
milions de kilowats—ha passat a segon
lloc, essent ara la primera Zamora amb
una producció de 1.539 milions de kwh,
la tercera Oviedo amb 1.047 i la quarta
Huesca amb 1.050 milions amb un total
per tot Espanya de 11.921 milions en 1955.
França en produeix 55.000 milions.

Segons el «New fork Times», gràcies
als préstecs a llarg termini de l'Export-
Import Bank, de la International Coope-
ration Administration, de la International
General Electric Company i de la Wes-
tinghouse Electric International Corpora-
tion, es podran construir dotze central?
tèrmiques que podran producir 872.500
kwh i que costaran uns 120 milions de
dòlars. Les grans fortunes franquistes no
s'empleen en aquesta classe de negocis.
Quan les centrals siguin construïdes i es-
tiguin en ple rendiment, és probable que
els hereus de Joan March o qualsevol al-
tre procer trobin un jutge de Reus que
les declari en fallida i les puguin adqui-
rir a preu de ferro vell.

Com de costum, seran els catalans eh
que més pagaran els plats trencats. Mal-
grat tot el que fa Madrid per a desviar
la riquesa de Catalunya, encara és la «pro-
vincià de Barcelona» la que consum més
electricitat d'Espanya: 1.866 milions de
kws, seguida per Vizcaya amb 987, Ma-
drid amb 925 i Oviedo amb 744 núlions.
No debades tot i que Madrid compta
400.000 habitants més que Barcelona,
aquesta paga encara més del doble de
contribucions i impostos que la pròspera
capital d'Espanya.

L'inflació
desbordada

Segons el darrer balanç del Banc d'Es-
panya, la circulació de bitllets de banc
ateny una valor de 55,821 milions de
pessetes. Ha augmentat de 8,776 milions
en un any, és a dir el doble de l'any
anterior: 4.092 milions

Aquesta inflació, que el règim fran-
quista cultiva amb plaer, és una de les
explicacions de la desastrosa situació
econòmica actual.
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