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tornat fins ara
£ I meu darrer article publicat en UP *iari català va
•* aparèixer a «El Matí» eí dia 16 de juliol del 1936.
Es a dir, fa gairebé quaranta anys. Jo en teafa aleshores, tenta-quatre. Corresoonia a I® secció de crítica
literària, que jo dirigia. I portava e! tfto? de «Dos llibres sobre el Marroc»: un d'Autora Bertrana I un de J.
M. Prous i Vila.
El dia 18, a la tarda, dissabte, en vaig escriure un
altre. Però ja no eí vaig ni arribar a portar al diari.
Deu ser per aquesta raó que en conservo e» manuscrit. HI comentava un llibre de! pare Rutíen sobre la
aleshores recent encíclica Quadraqpssfmo anno. Avui
la solem trobar més aviat endarrerida Però m'agrada, ara, transcriure'n uns fragnïents que esmen
tava en l'article. Per exemple: «La tíiure concurrència
s'ha destru'it ella mateixa; a la llibertat de mercat ha
succeït la prepotència econòmica; l'afany de lucre
ha cedit el lloc a una desenfrenada ambició de poder.
Tota la vida econòmica s'ha tornat horribles nS dura,
implacable, cruel... S'hi afegeixen els greus mals
d una llastimosa confusió entre les funcions i els deures de l'ordre polític i els de l'ordre econòmic, (que
Porta) d'una banda a! nacionalisme i fins a l'imperialisme econòmic, i de l'altra ai no menys funest i detestable internacionalisme del capital...» També es-

mentava uns mots que, en l'ordre polític, I a despit què no n'hi ha havia. I et fet que no n'hi hagués és un
d'una certa impropietat en el lèxic, encara ens inte- fet històric, i de molta Importància; prou que ho saressen: «Es injust, t al mateix temps de greu perjudici bem!... No hi havia diaris de la mateixa manera com
i pertorbació de! recte ordre social, encarregat a una no hi havia —i encara no hi ha— moltes altres coses
societat major y més elevada allò que podem fer i essencials.
procurar comunitats menors i inferiors...» Vet aqui les
Totes tornaràn, si Déu vol i sí sabem persistir amb
doctrines que jo plantejava en aquell darrer article,
tenacitat en la lluita que vàrem emprendre fa molts
que ja no va aparèixer ai diari
anys. Quan va començar, en ple silenci, jo encara em
Fins avui no ne tornat a publicar res en un diari es- sentia jove i ple d'aspiracions i d'esperances. No les
crit en català. Mentre va durar la guerra, tots els dia- he perdudes. Però aquella joventut meva, qui sap on
ris eren de partit, i el meu partit no en tenia; per això para!... I, encara he de dir que he estat de sort! En
només vaig escriure en revistes i, sobretot, a la «Re- aquest moment, recordo els grans amics que, fa quavista de Catalunya». Desprès, vàrem passar uns anys ranta-cínc anys, em van portar al que va ser el meu
de siienci total. Quan vàrem tenir revistes, hi vaig diari i em van ensenyar l'ofici: sobretot, Josep Maria
col.laSjorar. Però, en un diari —ho repeteixo, en un Capdevila, Pau Romeva í Manuel Pugés. I tants d'altres que, més vells o més joves que jo, ens havíem
diari escrit en català—, no hi he tornat fins avui.
I no en parlo pas com d'un episodi de ta meva vida llençat a escriure en diaris catalans amb la convicció
personal, sinó perquè és un fet que fa visibles moltes d'una vocació definitiva, i vàrem haver de callar... En
altres coses. Ningú no em podrà acusar de no haver aquesta hora, que ells havien desitjat tant com nosalescrit articles sempre que he pogut i per poc que en tres, Ja no hi són. Per això m'ha semblat que els hatingués l'ocasió. Però no teníem diaris on publicar- via de fer presents. Tant els que he anomenat com
los. diaris com els que havíem tingut abans, d'ença els altres, de qualsevol color que fossin. Ells també
que. el 1879, va aparèixer el «Diari Català» i, tot se- haurien escrit en aquest nostre diari. I, silenciosos i
guit, «La Renaixença». Per això, —com tants d'al- tot, ens hi han companyia. No els oblidem.
tres—, he passat tants anys sense poder col·laborar
en diaris escrits en la meva llengua. Simplement, perMAURICI SERRAHIMA

evern provisional a Portugal
I experiència del govern provisional a Portugal està a punt d'acabar. Ha estat
™ una esperiència difícil i complicada però tot sembla indicar que el resultat final
sera el que s'havia volgut aconseguir des del primer moment: l'estabilització d'un
regim democràtic.
Les coses han anat com han anat i crec que seria abusiu establir comparacions fàP s- Portugal és Portugal. Les forces en presència no són alli les mateixes que aqui.

su
Peració del règim autoritari es va fer a Portugal en unes condicions difícils de
epetir, amb una dreta gens organitzada, una esquerra poc articulada i un exèrcit ra«calitzat que va assumir el paper de protagonista principal. L'acció de masses pròP'ament dita va venir després del 25 d'abril.

de^S f a C l ' c o m P r o v a r que al nostre país les condicions són molt diferents. El procés
rn rxa
°
cap a la democràcia és més complex, la dreta i el centre estan més organ |.
seva
' e s c , a s s e s populars han protagonitzat ja grans moviments de masses i la
a
representació política és molt més clara i està molt més articulada, malgrat la
'•legalitat. I el paper de l'Exèrcit és totalment diferent.
Però si les comparacions no poden ser abusives, crec que si que és vàlid extreure
9 u n e s conclusions generals de l'experiència portuguesa.

i ja veurem després de les eleccions legislatives quin és el camí que es disposa a seguir la dreta.
La principal lliçó que tots hauríem de treure d'aquesta experiència és que un govern provisional h i de tenir com a principal i jo diria que única missió la posada en
marxa i la consolidàció mínima de les institucions democràtico-representatives.
Ja sé que quan s'acaba un llarg període de règim autoritari i s'exerceixen plenament les llibertats la pressió per la solució immediata dels grans problemes pendents és o pot ser molt gran. Es lògic que sigui així.
Però la missió del govern provisional ha de ser dur aquesta pressió de masses cap
a l'únic terreny possible: el de la creació d'unes institucions democràtiques estables
que serveixin de marc per al plantejament i la solució progressiva dels grans problemes de base.
Anar més enllà és precipitar el govern provisional en una dinàmica que supera la
seva pròpia força i que genera unes contradiccions difícils de superar.

' la primera és que un govern provisional ha de ser exactament això, un govern
Provisional i prou. Ja sé que és fàcil de dir i difícil de fer.
A Portugal l'enfonsament del feixisme va deixar un buit que les forces polítiques,
estructurades encara, van intentar omplir amb el govern provisional. Però,
çaquest mateix enfonsament sobtat va fer que tots els problemes latents es plante9essin alhora. I el govern provisional, precari i mal çonsolidat, es va trobar sota un
Pressió de masses enorme i va cedir a la temptació d'emprendre de seguida les re'ormes profundes d'estructura que aquesta pressió exigia.

Però el govern provisional haurà de prendre mesures de lluita contra la crisi que
no podran resoldre la crisi en si, és a dir, mesures que seran forçosament conjunturals i que difícilment podran constituir gran cosa més que un conjunt de pedaços
més o menys ben fets. Es cert que això sol ja exigirà decisions fornamentals, perquè una política de pedaços exigeix recursos i aquests hauran de sortir d'un lloc o
altre.

Però emprendre de seguida aquelles reformes significava ja fer una gran opció
Política. Significava seguir una via de transformació social que no passava per la
r
P ®y,a consolidació de les instituciones democràtiques (sufragi universal, parlament,
"ibertats polítiques sense exclusions, poder civil etc.). La democràcia portuguesa es
a
trobar migpartlda entre la necessitat de consolidar aquesta democràcia i la necessitat de resold-e els problemes bàsics que la pressió de masses plantejava amb
ur
9encia. I no va saber o no va poder seguir ni un camí hi l'altre.

Però la lluita per les grans reformes d'estructura s'haurà de fer en condicions
d'estabilització democràtica, si realment es vol que el camí cap al socialisme sigui
un camí democràtic. La gran tasca d'un govern provisional —o, més exactament,
d'uns governs provisionals— haurà de ser, doncs, la creació d'aquestes institucions
democràtiques estables en el termini de temps més breu possible.

El

govern provisional va emprendre reformes d estructura i va començar a seguir
un camí de socialització dels mitjans de producció en condicions precàries, enmig
« una furiosa batalla de classes que va fer sortir totes les tensions latents i no resoltes de la societat portuguesa. En aquest difícil combat les forces democràtiques es
van
dividir i mentre unes seguien un model les altres en seguien un de diferent.

En definitiva, la mesura més clara de l'èxit d'un govern provisional és que sigui_
capaç de desaparèixer aviat com a tal per deixar pas a un govern plenament consTtuit pel joc de les institucions democràtiques.
Aquesta és, entre altres, la lliçó que hauríem d'aprendre de la complexa experiència dels germans protúguesos.

El resultat és conegut. Les institucions democràtics representatives sembla que
Sóh a punt de consolidar-se. Però el preu pagat per les forces populars és molt gran

">ROI SOLE-TURA

L'Estatut i els ajuntaments
TURÍ

riador
encara exiliat Manuel
nuüi d e L a r a ha explicat ais espa
que
eonlt
'Estatut de Catalunya«va ser
jjmbatut, denostat i objecte de veritar * abominació per molta gent que,
^ens dubte, no l'havien llegit mai, ni
m»M tampoc en què consistia cabal«nt I autonomia, però que fou arrossada de bona fe per campanyes d'ir^cionalisme i mullades en les quals
explotaven els sentiments nacionals
n benefici d'intpfes·ír
riservaoors».

^ t ' c l e qij t
, a „ t ^üífeasor (que
oman encara a la Universitat de Pau
1
r» " un símbol, entre d'altres, que la
democràcia no serà un fet a l'Estat espanyol fins que el protagonista no si8"! veritablement el poble) ha escrit en
«rcer número setmanal de «Cuaderpara el Diàlogo», és una eina exj r ' . ent
per desfer els tòpics i els ma•»iI«sos a envers
Catalunya que si ja
ls
anys de la República han
«!*?' re<orçats de 1939 ençà per la proJJ?9anda i la manipulació totalitària,
un
totalitarisme no exclòs pel pro-

L
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jecte de llei d'associació política de
l'actual Govern.
Tunón de Lara inscriu sens dubte el
seu article en els esforços de tots eis
demòcrates espanyols, feliçment units
per fi en un organisme unitari d'oposició, per desfer les cortines de fum
que desvirtuen el dret de les nacional^
tats i regions espanyoles a l'autogovern, fundat en el respecte solidari
dels drets de cada poble. Explica clarament quin era l'abast de l'Estatut del
32 que avui es reivindica per la construcció del futur, amb el qual Catalunya va fer concessions rfotables respecte del projecte inicial redactat a
Núria la primavera de 1931, que concebia Espanya com un estat federal. El
que les Corts de la República van
aprovar no va ser, él capdavall, altra
cosa que un estatut d'autonomia regional dins un estat integral. Tot i amb
això, les dretes espanyoles varen fer
de l'Estatut una de les causes dels fets
del juliol de 1936, fent bandera del fantasma d'un pressumpte separatisme
que Tuftón, com tantes veus autoritzades, no veu enlloc.

DIA ANORMAL

«El primer dia de l'aparició
d'un diari, sempre és un dia diguem-ne, anormal, i més si
aquest diari surt a la llum en el
dia de Sant Jordi (Dia del Llibre).
Això, fa que la informació, els
comentaris i la propaganda, condicionats per la diada, experimentin una «acomodació» que
surt de lo habitual o quotidià.
Es per això, que ni puc, ni vull
jutjar el diari AVUI, perque precisament, avui, 23 d'abril de 1976,
es un dia anormal, i perquè a
més, no es pot jutjar un diari tant
sols per un sol exemplar.
Desitjo i confio en que el diari
no caurà en el greu error d'ésser
un diari localista o regionalista.
C. ADELL
(Barcelona)

EDIFICAR A BARCELONA

Això no vol dir que el govern provisional s'hagi de desentendre d'aquests grans
problemes de base i que hagi d'ajornar les mesures de lluita immediata contra la
crisi econòmica. A un treballador sense feina cap govern provisional no li pot demanar que s'esperi en nom de la futura democràcia.

mal

BÚSTIA

Una altra de les coses que Tunón explica als espanyols í també, és clar,
als catalans que en el passat no han
tingut informació històrica, és que va
ser un parlament provisional, elegit
pels ajuntaments, l'encarregat de redactar el projecte d'estatut. Una comissió elegida el 24 de maig de 1931
pels ajuntaments es reuní en un hotel
de Núria on elaborà el primer projecte
d'estatut, el qual fou sotmès a referèndum popular el 2 d'agost i aprovat
d'una manera aclapadora pel 99 per
100 dels vots.

l'Estatut sinó que ha aprovat quatre
punts coincidents amb els de l'Assemblea. La sorpresa va ser sonada ja que
regidors i batlle, amb una sola excepció, no s'havien distingit ni de lluny
pels seus afanys democràtics. I tampoc no s'ha d'esperar, cosa que no vol
dir que no es produeixi en el moment
menys pensat, si més no una anuilació de l'acord per ordre de Fraga, el
qual, pocs dies abans de tornat a ser
ministre, arribà a acceptar con un
gran què la necessitat d'un estatut amb
minúscula.

Quan ens acostem el trenta-clnquè
aniversari d'aquelles dates, la reivindicació de l'estatut feta de manera unànime i clamorosa per tot el moviment
popular i formalitzada per l'Assemblea
de Catalunya i el Consell de Forces
Polítiques, comença a fer-se sentir
dins els mateixos ajuntaments a qui
s'ha demanat dies enrera la dimissió
en bloc. El de Tiana va ser el primer de
fer-ho i se'n va haver de desdir al cap
de quatre dies per ordre superior. Uns
mesos més tard ha estat el de Tarragona, que no solament ha demanat

En tot cas aquests fets demostren la
realitat del que algú ha batejat com
«desbordament democràtic», remarcable a Catalunya amb molta més intensitat i a molts més nivells que en d'altres països de l'Estat. Entre els ajuntaments de 1931 i els d'ara hi ha una
diferència fonamental. Que aquests no
són democràtics i per això se'n demana la dimissió.
(Jaume Guillaumet,
418/17-IV-76)

«Presència»,

Bé que es prohibeixi aixecar
immobles de grans dimensions
als barris antics de Barcelona,
degut a la seva superpoblació i al
traçat de les seves vies, de places
petites i carrers estrets, així com
a les zones considerades d'interès històric per que trenquen
l'estètica i l'harmonia del conjunt
arquitectònic, però iper qué no
s'autoritza la seva construcció a
les grans places com les de Catalunya i Glòries Catalanes, i a les
amples avingudes com la Diagonal, la Meridiana, la Gran Via de
Carles III, el Cinturó de Ronda i
altres importants vies modernes?
iCom es pot pensar en un futur
realment esplendorós per la nostra ciutat sense una edificació
moderna de veritable grandiositat? i,Pot haver-hi algún ingenu
que cregui que amb edificis de
tant poca grandaria i tant escàs
relleu com els que es construeixen avui a la nostra urb, podrà
Barcelona adquirir algún dia l'aspecte d'una gran ciutat ultramoderna, d'impressionants perspectives i esplèndida bellesa? 6 Per
qué l'Ajuntament de Barcelona
no fa una enquesta entre els ciutadans per saber quina és í opinió dels habitants de la nostra
ciutat sobre aquesta qüestió?
JULIÀ BABIA SORIANO
Sant Boi de Llobregat
(Baix Llobregat)

LLEGIRE

A la trobada de cada mati que
uns quants homes fem i en la
qual la meitat som catalans, tan
sols una persona havia comprat
el diari; és més que una persona,
és un senyor. I vet aqui, nascut a
Castella però que entén i àdhuc
llegeix català. Un dels catalans de
la reunió que no l'havia adquirit
—no hi havia obligació—, fulleja
el diari i per defensar-se diu que
el diari té alguns errors, molta
publicitat, i que tal, i que...
Aquest individu no s'ha adonat
que si el diari té algun error el
primer dia, el segon no en tindrà
tants. I si el diari té molta publicitat, també es cert que consta de
56 pàgines en lloc de les 32 que
normalment tindrà. I que per un
sol dia no es pot jutjar una publicació.
No caí que ens hi escalfem
gaire el cap. Ja m'ho va dir la persona en qüestió: «Jo això de llegir en català, ja ho tinc superat».
(Serà un home superior?).
Doncs jo continuaré llegint
AVUI i en català, perquè en contra del meu company, jo mai
podré superar-ho.
ENRIC MACIA
(Barcelona)

Per a ésser publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han de
ser breus. Si la seva extensió és
exessiva, podran ésser reduïdes
per la Redacció.

