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El desembre de 1979, la biblioteca de la 
Fundació comptava amb 18.488 volums, 
2.123 títols de diaris i revistes, i un arxiu 
format per material tan divers com manus�
crits, fulls volants, cartells i, a més, bit�
llets, postals, segells, vinyetes, adhesius, 
etcètera.

El valor de la biblioteca pròpiament dita 
és donat per la presència de gran nombre 
de primeres edicions, moltes d’elles raris�
simes, i sobretot per la quantitat aplegada: 
per la quantitat de llibres sobre una ma�
teixa matèria. Això queda ben patent en 
l'apartat «Memòries de la Guerra Civil», 
format per 396 títols, publicats a França, 
Itàlia o Anglaterra, passant per Rússia, 
Romania, Polònia, Hongria, el Marroc o 
l'Uruguai! De manera igualment barroera, 
podem fer constar que l’apartat «Ferrer i 
Guàrdia» consta de 61 obres, publicades 
a l’època; que sobre el Marroc i la Set�
mana Tràgica, hi ha 98 títols diferents; 
que del 6 d’octubre, hi ha 43 estudis o 
reportatges; o que l’Estatut de 1932 hi 
consta amb 28 edicions diferents.

L’hemeroteca compta amb les publicacions 
més corrents («La Renaixença», «L'Avenç», 
«Mirador», «Meridià») i amb algunes col- 
leccions que difícilment es poden trobar 
a d’altres biblioteques. Per exemple, el 
diari «ABC» (1905-1950), amb la seva doble 
edició, durant la Guerra Civil, a Madrid 
i a Sevilla; les revistes polítiques «Acción 
Española» (Madrid, 1931-1936), «El Progre�
so Ilustrado» (Barcelona, 1908-1910), «Co�
munismo» (Madrid, 1931-1934) o «Libertad» 
(Valladolid, 1931-1932) ; les anarquistes «Es�
tudios» (València, 1929-1937) i «Genera�
ción Consciente» (Alcoi, 1924-1928); les 
publicacions de la Guerra Civil «Umbral» 
(València, 1937-1938) i «Milícia Popular» 
(Madrid, 1936-1937).

L’arxiu del CEHC conté una rica col·lecció 
de cartells de la República i de la guerra.

de larxiu del CEHC 
UNA CARTA INÈDITA 

DE FRANCESC MACIÀ

Montevideo, 27 de febrer de 1928 *

Estimat amic Seras: 1 Surto del Ministeri 
de Relacions Exteriors. M’han dit que veu�
ran al encarregat de Negocis de Bèlgica, 
a qui ja havien parlat, per si ell pot prorro�
gar el nostre passaport, pero que si ell no 
pogués prorrogar-lo, ho farà al Uruguay. 
EI demanar al Ministre de Bèlgica que 
prorrogui el nostre passe es perquè com 
el govern de Bèlgica l'any 1922 es va diri�
gir a totes les nacions amigas, preguntant- 
los-hi si aceptarien el passaport que expe- 
dis als apatridas (a lo qual el govern del 
Uruguay va contestar afirmativament). Al 
prorrogar el passaport que van donar-nos, 
queden obligats a reconeixer-lo valid totes 
aquelles nacions que van contestar afirma�
tivament a la consulta feta pel govern 
belga.
El dijous, doncs, anirém a recollir el nos�
tre passaport prorrogat, o ens en donarà 
un el govern Uruguayo tal com nosaltres 
varem demanar-li.
Resolt aquest punt anem a tractar del nos�
tre viatge a eixa.
Si emprenem el viatge, arribem a lloc, i 
guanyem la partida, es a dir, que poguem 
viatjar per l'Argentina, anant a Rosario, 
Mendoza i altres pobles, es indubtable que 
es podrà obtenir una recaptació molt mes 
grossa que s’obtindria no anant-hi. Ademes 
es podrà fer una forta i profitosa organit�
zació que respongui a les necessitats de 
la nostra causa pel pervindre.
En cambi si avans d'arribar a B. Aires o al 
arribar-hi ens agafen i ens retornen al Uru�
guay, tinc la temença de que alguns diaris 
dels qu'es posaren al nostre costat, ho 
prenguin malament i ens girin la espatlla 
perdent molta part del exit obtingut amb 
la nostra entrada i amb la nostra expulsió. 
A Catalunya, tota aquella part d’opinió que

* Transcrivim aquesta carta, de la qual donem 
la reproducció fotogràfica de la primera plana, 
sense fer-hi cap esmena.
1. Pere Seras, president del «Comitè Llibertat» 
de Buenos Aires, fou un dels principals organit-
zadors del viatge de Macià per EAmèrica Llatina.

Del bloc de revistes publicades a l’exili, 
distingirem les escrites en llengua cata�
lana, de les castellanes o franceses. Entre 
les primeres, a més de les conegudes 
(«Ressorgiment», «Pont Blau», «La Nostra 
Revista», etc.), hi ha «Catalunya» (Buenos 
Aires, 1930-1965), «El Poble Català» (Mè�
xic, 1941-1953), «Quaderns de l’exili’
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vol justificar la seva innacció i la falta de 
valor cívic, en treurà partit dihent que a 
mi m'agrada lo aparatós, que no se com- 
pendre fins aon puc arribar, i altres coses 
pel istil. Ara callaran pel exit que va tin- 
drer lo primer viatge com també callarien 
si aquest segon viatge dongués el resultat 
qu'esperem, pero ay de nosaltres si fra�
casséssim.
Hi ha una altre solució: Fixar lo mes 
prompte possible el dia de la reunió de 
la Assamblea a Colonia, a Montevideo o 
aon fos, si es que penseu encar en anar-hi 
fletant un barco i fent nosaltres una forta 
propaganda aquí perquè els companys hi 
concorreguessin. Aixís podria resultar un 
acte grandiós que tingues gran resonancia 
sobre tot dihent que s’ha celebrat una 
Assamblea en la que s’han pres acords de 
gran importància pel pervindre de Catalu�
nya. Fentho com dic, l'Assamblea estaria 
influïda pel entussiasme dels Companys de 
causa que assistirien an aquell acte que 
podria esser grandiós, i els personalismes 
que sempre es noten, en semblants cas- 
sos, es deixarien de costat per be de la 
nostra causa.

El mateix entussiasme portaria, crec jo, 
una bona suscripció, i per fi portant-ho pre�
parat podria sortir-ne la organització de 
la Amèrica del Sur.

Té aquest projecte, al meu entendre, la 
ventatja de. que tindríem feta la tasca i 
despres si acordéssim, com jo crec, que 
s’havia d'entrar novament a la Argentina, 
passés lo que passés, no hi hauria el fra- 
cas que resultaria si ho féssim avans i 
ens anés malament.

Os he dit lo que jo crec qu'es podria fer, 
Pero al vindré a eixes terres vaig dir-vos 
que jo em posaria a les ordres vostres! 
Resolgueu, doncs, lo que millor os apare�
gui amb lo ben entés que desde aquell 
moment, lo resolt per vosaltres ho consi�
deraré com si jo ho hagués resolt i que 
hi posaré tot el meu esforç en procurar 
que surti bé.

Si poguéssiu enviar-me una colecció per lo 
menys, de retalls de diaris desde la en�
trada a B. A. i de la expulsió os ho agrairia. 
Desitjant-vos a tots bona salud rebeu una 
forta abraçada del vostre Company de cau�
sa. Per Catalunya lliure

Francesc Macià

Os prego que feu arribar la adjunta carta 
a Tucuman doncs no tenim l'adreça. Di- 
heu a En Nadal Mallol2 que li agrairé

2. Hipòlit Nadal i Mallol, un dels fundadors de 
la revista «Ressorgiment» (Buenos Aires, 1916- 
1972), de la qual fou director durant cinquanta- 
sis anys.
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qu'hem dongui notes i orientacions sobre 
l’Assamblea. D’En Abril Llinés3 he rebut 
una copia de la carta dirigida a la Prensa 
Argentina, per mediació de Crítica, en la 
que protesta de la nostra expulsió fent un 
gran el·logi de mi, i dihent-los-hi que a Ca�
talunya teniem les mes amples llibertats 
del mon. Eixa carta em fa pensar que con- 
corrirà a l’Assamblea.

3. Josep Abril Llinés, català de Xile, mort a 
Montevideo l’octubre de 1929, col·laborador de 
la publicació antimacianista, dirigida per Massó 
i Llorens, «La Nova Catalunya» (Montevideo 1928- 
1930).

(Mèxic, 1943-1947), «Quaderns» (Perpinyà, 
1945-1947), «Nova Catalunya» (L’Havana, 
1942-1959), «Foc Nou» (Tolosa, 1944-1945), 
etcètera. Entre les castellanes, «Avance» 
(París, 1966-1972), «Cenit» (Tolosa, 1951- 
1976), «Comunidad Ibérica» (Mèxic, 1963- 
1971), «Cuadernos» (París, 1953-1965), 

«Hispania» (París, 1961-1977), «El socialis�
ta» (París, 1961-1977), «UGT» (París, 1947- 
1948), «Política» (París, 1963-1979); entre 
les franceses, «Espoir» (Tolosa, 1962-1978), 
«Combat Syndicaliste» (París, 1962-1971), 
«L’Espagne Républicaine» (Tolosa, 1945- 
1958), «Nouveau Socialiste» (Tolosa, 1972- 

1975), «La Raison» (Paris, 1956-1964) i «La 
Voix du Midi» (Tolosa, 1944-1945), etc.

L'arxiu consta de material molt divers. La 
part més notable és la formada per la col- 
lecció de cartells de la República i la 
Guerra, una part de la quai, després d'és- 
ser exhibida a la Biennal de Venècia, va 
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