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L’exili en massa del nostre poble planteja uns pro-
blemes no suscitats fins ara per la inmigració catalana.

El fet de tractar-se d’un exili col·lectiu obliga a te-
nir en compte d’una manera especial les característiques 
ben definides que tenim com a poble.

A Mèxic, país que amb tanta cordialitat ens ha rebut 
des dels primers moments, hi ha un Comité Técnico de 
Ayuda a los Españoles, representant del Govern de la 
República, encarregat d’atendre les necessitats morals i 
materials de tots els ciutadans dels pobles hispànics que 
hi arriben exiliats. Aquest Comitè és també l’encarregat 
d’impulsar la creació d’obres diverses que permetin de tre-
ballar a tothom.

La Societat Anímima de Construccions Metàl·liques 
“Vulcano”, les Indústries Químico-Farmacèutiques Ame-
ricanes, l’Editorial “Sèneca” són ja les primeres realitats 
dels projectes que pensa desenvolupar el Comitè Tècnic.

Un altre grup d’activitats que per llur importància no 
podia oblidar ni ha oblidat aquest Comitè són les institu-
cions docents, o sigui els centres que han d'assegurar la 
continuïtat de la cultura hispànica.

Fer que l’impuls que havia rebut en tots els seus as-
pectes d’ençà de la proclamació de la República i malgrat
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pugui semblar un contrasentit, d’una manera especial du-
rant la guerra, no es perdi en l’exili.

Per això ha creat ja una institució, “Luis Vives”, la 
primera d’una sèrie que l'esmentat Comitè Tècnic pensa 
organitzar a la capital mexicana i en els diversos indrets 
on hi hagi nuclis importants d’exiliats hispànics.

Per les referències que en tenim, sembla que les di-
rectrius generals respondran al criteri dominant a casa 
nostra, és a dir, que per als que hem estat acollits en ter-
res mexicanes no tindran el sentit d’institucions de ca-
ràcter particular. Així, caldria tenir en compte alguns 
aspectes de la legislació del Govern de la República repre-
sentat pel C.T.A.E.M.

Ens referim als drets que la República havia recone-
gut a les nacionalitats hispàniques, Catalunya de les pri-
meres.

Els catalans, que hem sofert abans de la proclamació 
de la República i sofrim ara la persecució del nostre idio-
ma, creiem oportú de recordar quina era la situació legal 
de la llengua catalana perquè el Comitè Tècnic, seguint 
la trajectòria de la legislació republicana, no vulgui que 
cap nucli d’exiliats perdi la seva pròpia personalitat.

Per tant, esperem que en les institucions docents on 
hi assisteixin nois catalans hi haurà, almenys, un profes-
sor de llengua catalana que donarà unes classes en el nos-
tre idioma.

Això farà que els exiliats catalans ens sentim més 
compenetrats amb la tasca cultural que pensa portar a 
cap el Comité Técnico de Ayuda a los Españoles en Mé-
xico.

_______________________________________________JOANA JUST
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