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^ O R G A N C E N T R A L DEL M O V I M E N T SOCIALISTA DE CATALUNYA

Per a establir una entesa cordial amb els catalans que *
resisteixen a l'interior la tirania franquista ; per la convocatòria
d'una Conferència Nacional Catalana ; per a donar l'amplitud
necessària a la direcció nacional, Manuel Serra i Moret
presenta la dimissió del càrrec de Conseller del Govern de +
Catalunya.
teütotieU

La l içó del moment

La lletra que el nostre company Serra í Moret ha adreçat al President Iria
fent renúncia del seu càrrec de Conseller del Govern de Catalunya a l'exili,
que publiquem en lloc destacat d'aquest
mateix número, farà meditar a tots els
que senten un interès sincer pels destins de la nostra P/ttria. No és solament el gest i la qualitat de la persona
que el fa, sinó el motius en que es fonamenta i la seva significació en els
moments actuals !-No creiem enganyarnos si augurem que a partir d'aquesta
manifestació de dignitat i de responsabiljtat ciutadana, la política de Catalunya prepdrà el nervi i la volada que li
-•«9r**c??n ça na eypr··esi'''' del penp·nr·e'ít
d'una nació en estat de maduresa, apta
per a ocupar el seu life en el concurs
universal.
« Sostraure el Govern de la influència-paralitzant d'un partit i donar-li
l'amplitud de la direcció nacional »,
vol dir aixecar el nivell d'aquest Govern t l'alçada que escauria per a contemplar tot el panorama de C a t a l u n y a
en el passat, en el present i en el pervindre. No es tracta solament d'alliberar la nació retornant-H els atributs
simbòlics del seu poder col·lectiu. Es
tracta d'aixecar tot el puble a la funció
de poder, donant-li el gust i l'aptesa de
la noble funció, sense exclussivismes.
sense preferències, sense altres segregacions que les d'aquells « que serveixen interessos aliens a Catalunya ».
El que avui a Fiança se'n diu la « Tercera força » i que no és res més que
una interpretació oportuna de la democràcia activa, escau a C a t a l u n y a i a tots
els pobles que reían l l u r patrimoni moral a base de l'exercici sanitós de la llibertat. En c's paisos democràtics els
Governs no fan res que comprometi el
nom de la nació sense la consulla i el
I concurs de les oposicions i per això es
* diu que tenen u n a política constant de
cara'a'l'exterior. Tota la poli'ica catalana d'avui és de cara al món per a fix a r - la seva imatge com a nació ben
definida. Tots e!s catalans tenen el dret
i el deure de contribuir a la fixació
d'aquesta imatge nacional que no pot
ésser obra d ' u n partit, d'un e s t a m e n t o
d'una massa, sino obra c o n j u n t a , composta, 'múltiple, ensems que harmònica, equilibrada, completa.
Va sense dir que cal « establir una
entesa cordial amb els catalans que resisteixen a l'interior a la t i r a n i a franquista » . Com és possible que hi hagi
qui p'oposi a e n t a u l a r el diàleg per
simples interpretacions de p r o u c o l ,
per discriminació de tendències, o, el
que es pitjor, de persones ? Del Consell
) Nacional de la Democràcia Catalana va
sortir-ne el Comitè Permanent de la
Democràcia Catalana que, una \egada
més, aplegava tots els sectors dtl proletariat entorn de la defensa de la llibertat i l a personalitat de C a t a l u n y a .
Nosaltres volem la c o m p a n y i a de tots
els catalans, però si ens forcen a t r i a r ,
triarem la companyia dels nostres
companys de sempre, dels in balladors.
Sense ells, sense l l u r esforç abnegat, la
profunda subversió que es necessita
fora una obra mancada i sense sentit.
El Parlament de C a t a l u n y a , « organisme capdal -le la nostra autonomia »
no pot reunir-se perquè els seus membres estan dispersos pel món. i a l g u n s ,
per la seva permanència a C a t a l u n y a ,
han renunciat tàcitament el càrrec.
D'altra banda, aquest Parlament fou
elegit quinze anys enrera i ningú no
pot pretendre que representi l'actual

opinió catalana.Esindispensable, doncs
que es convoqui una Conferència Nacional amb representacions de tots els
partits autènticament catalans •' per a
fixar una política afirmativa que ens
dongui la voluntat i l'esperança del
redreç ". Aquesta política - ho dèiem
en l'anterior editorial - ha d'ésser una
política nacional i no la d'un partit —
digui's m a j o r i t a r i o minoritari - i h»
de nodrir-se de totes les llavors i de
tots els components de la massa vital
heterogènia del poble de C a t a l u n y a .
I aleshores, l'acció del Govern o del
Consell Nacional que es formi podrà
'' estendre i relligar la seva acció amb
A.--1 »LJ; • f ' n n q nnooiíie i n f- mi'tj

'lo !*•«
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DE

Paris, 23 desembre 1947
Hon. Senyor Josep Iria,
President del Govern de Catalunya,
Cogolin, (Var)
Estimat President i amic :
Aquests dies es compleix l'an? dela meva arribada a França
i de la meva incorporació com a Conseller en el Govern de Catalunya que vos molt dignament presidiu.
Durant aquest temps, com vos sabeu, he fet el que he pogut
per a sostraure el Govern p la influència paralitzant d'un partit i donar-li l'amplitud de la direcció nacional ; per a establir
una entesa cordial amb els catalans que resisteixen a l'interior
la tirania franquista, especialment amb el C. N. D. C., aplec de
patriotes abnegats de totes les tendències')} pera estendre i
relligar l'acció del Govern amb df legación?! per mitjà de les
entitats catalanes de l'exterior^eji pajrti'cjflar les d'Amèrica,
d'on jo portava la representació de les més antigues i numèricament més importants ; per a mantenir ccfasulta amb els diputats del Parlament de Catalunya ja que' no és possible de
reunir l'organisme capdal de la nostra autonomia ; per la

e n t i t a t s catalanes de l'exterior ", i ultra aplegar tots els catalans sota la
bandera de l'alliberació de la Pàtria,
podrà fer conèixer el nostre problema
nacional en els medis polítics mundials
fer-se sentir en tots els organismes
creats per aquests fins, des dels de
protecció a les minories a la UNESCO,
i à d h u c en el proposat Institut internacional que ha d'entendre en la repressió de tots els delictes de genocidi.
En l'albada de l'any ,nou,
*****
oonyé sovint recapitular els ids
Aquest és el pensament del Movipassats i procurar l re u re'n la
ment Socialista de Catalunya que el
lliçó pels dies a. venir : és la
nostre company Serra i Moret ha inLona costum d'aquestes diades
terpretat exactarmnt en exposar els
propiciadores a l'examen de
motius que l'han induit a provocar
consciència,
el qual sota el douna crisi per a renovar i revitalitzar
la política catalana. El diem amb cla- ble signe del ¡sentii moral i de
l'encarrilament intel·ligent, és la
reiat i concisió i tstem disposats a fer
marca de l'home que sap domitot L·l que calgui per a que es porti a
nar el i'uiur perquè és capaç
la pràctica.
de repenjar-se airosament vers
No ens creiem i n f a l · l i b l e s ni tenim
la pretenció de donar lliçons a ningú, el paissajl i enjudiciar-lo.
Es inútil dissimular-nos que,
però l'experiència ens ensenya que una
per la gran majoria dels catanoble voluntat i una conducta rectilínia
són les rel-i q u ^ esquerden les roques
lans de dinlrle i fora de Calamés massives.
lunya, aquest balanç serà do¡Nosaltres com socialistes catalans i lorós i tenyit pels colons sevens
C a t a l u n y a ho pot esperar tot dels so- de la desil·lusió. Es millor veucialistes catalans, menys una traició,
re-ho clarament. La nota de
una deserció o una falsa maniobra. En
l'any passat de les N. U. obria
la lluita per la llibertat de Catalunya, els camins a l'esperança de ràel Moviment Socialista es troba a pripides realitzacions polítiques,
mer rengle i es m a n t i n d r à fins al darconducili
a l'alliberació de la
rer b a l u a r t , lins a l'última trinxera,
nostra terra. El vol d'aquesl/
fins a l'extinció total. I es que sabem
any ha semblat sino lanca r-los
que la llibertat de Catalunya és una
aquests camins, almenys esfugran reivindicació h u m a n a i és la base
mar-ne els horitzons en un esi el ton-iment de la justícia social i de
devenidor difícil de precisar.
la realització suprema del nostre poble.
El pitjor error que podra e m
Volem que el poble català sigui el que
ha d'ésser : un poble_ lliure, un poble cometre és no adonar-uios d'una
situació inlerilaciomal que ded gne, un poble, d'homes i dones emantermina amb tota netedat els
cipais que viu la democràcia plena en
contorns de la situació espala germanor u n i v e r s a l
1 ens felicitem que sigui un dels nos- nyol n. L'acció
insurrecekvial
tres, que sigui Serra i .Moret, el que
dels comunistes a Erança dusenyali la ruta de la llibertat a la nació
rant el mes de Novembre, l'ooprimida i desorientada Entre nosal- fegament de tola vida democrátres no hi ha idols, ni superhomes, ni
tica als paisos de dictadura ruses farà el miracle de que cap dels nossa, l'assassinat dels lideis de J/a
tres reculli '' expontàniament " més de resistència a la dictadura soviècent per cent dels sufrag'S. Per això. si
/ica. no menys repuginanls que
a l g u n a q u a l i t a t hem de reconeixt r a
els crims de Franco, el trencaSerra i .Moret és la de la seva rectitud
ment a la c mfcròneia de Loni h o n e s t e d a t . Són molts els testimonis
dres,
darrerament la declaració
que han lloat la seva conducta e x e m p l a r
a l'exili, conducta que li ha valgut el ofici.M! de la guerra civil a (Irèreconeixement d'altes a u t o r i l a l s del cia ; tol això fa que l a - t e n s i ó
món intel·lectual i polític. Però les re- entre russos i americans decideixi, en realilal, una borni pari
vistes catalanes d Amèrica — no pas
de la política que es fa avui a
certament, socialistes
han estat
Europa. I ja no cai dir la pounànimes en proclamar els mèrits de
lítica (pie es l'a a Espanya.
nostre c o m p a n y que han donat prestigi
No insistirem avui sobre
a C a t a l u n y a en les lletres, en les ciènaquest gran error dels Eslals
cies, en la política, i, sobretot, en la
Units
similar a tantes altres
patent de rectitud i m o r a l i t a t .

DIMISSIÓ

convocatòria d'una Conferència Nacional Catalana per a fixar
una politica afirmativa que donés als catalans la voluntat 1
l'esperança del redreç.
Malgrat el meu bon desig em cal reconèixer que les meves
aptituds han fet fallida i que no he reeixit en els meus propòsits. El meu fracàs m'obliga a presentar-vos la renuncia del
càrrec de Conseller amb el qual vulguereu honorar-me. Em
reca trencar la unitat que vos haviau intentat d'aconseguir, i
he d'agrair, no sols les atencions que m'haveu tingut, sino la
decisió demostrada quan els que serveixen interessos aliens a
Catalunya s'oposaven al meu nomenament. Estic segur que la
nostra vella amistat, el nostre amor comú de la llibertat del
nostre poble i l'oposicío irreductible al despotisme que la
oprimeix, faran que ens retrobem sovint pel llarg carni de
lluita que ens resta de seguir.
Us desitjo bones festes, bon any i molts pel bé vostre i pel
bé de Catalunya que vos,^President de tots, vetllareu i p«l
qual tindreu sempre èï meu concurs lleial. Sabeu el respecte i
estima que m'inspiren la vostra persona i el vostre càrrec. I
sabeu que soc el vostre devot amic,
M. SERRA i MORET

Som en l'avui i el demà de Catalunya

(Segueix pàgina 3)

actituds

defensives

de les

a l'en torn «mostre, com si la
- qüestió esp'anyola > fos el
melic de les relacions internacionals. Al contrari ; el mostre t
piel particular, Ja nostra situa- j
ció dramàtica d'homes moral- !
ment disminuits per um règim
degradant, és unicamqnl un element més d'un drama unii versai
a través del qual es decideix el
destí de la H unían ¡lai segiiraiiieiil per uns q u a,1 .il s segles.
I que consti que no es la 'nostra intenció defugir les exigèr.i-,
c'è s politiques que aqluesla constai ació general imposa. Hem de
prendre partit, i ben clarament
encaminan! la nostra acciò vers
l'objecliu final
- ben precis
per tols els f pie ens diem socialistes
j)ero ordenant l'acció
política diària entorn d'aquesta
sup-rema realilal : la dolor del
nostra poble que, enlrela ; ivt(
p-aleix tols els mals morals i
male-rials, i que nosaltres tenim
el deure d'alleujar per lois els
S'ha parlat < dima elapa
per homes que — qui pol igno- m i t j a n s a les no-sires ma'.¡s.
rar-ho avui ? — porten directaUna primera necessitai, dques:
ment la responsabilitat d? la no amagar-nos les realitats :
vella etapa » . No ho retraiem mantenir faramalles uicoiuiisispas. Tol h om pol equivocar-, le lents de governs ({tie i.io tan sols
i Catalunya necessita el c;-t ixuirs no serveixen pie-r a res, sinó qui\,
de lots, però ens sembla (pie el per la presència d'un común isla,
mol no és prou adequai. Es són una 'nosa i un destorb, és
tracia, en realitat,, d'altra cosa una responsabilitat gravissima
que d'una etapa, és una cursa pel President de Catalunya !
que, en l'esperit de moll;-, haSerra i Morei ha l'el això :
via d'anar a parar a l'esquema ha encarat a lotlioni
i al Pi eßien/eral i un» mica xiroi de les sidenl, primer
amb la r.alilal
eleccions i de les consagracions crua, xen.se. .•»ub-terfugis ni evavictorioses. Es tracta de molí sions fàcils ; semse vialgcs premés. lis tracta de despullar-nos cipitats a Amèrica, d'on es ereníeramenl d'il·lusions absur- veix igualment bé (pie desde
des i d'es p er anees sense sei il ¡I. França a Catalunya, a c,';-.dició
Es tracta de prendre finalment (pie — com diu
J^a H u m a n i consciència d'aquesta realilal :
tat > (pie ha de fer el senyor
els problemes del món no voltai Alborno/. — abans es parli clar

democràcies, abans, durant i
desprès die la guerra — que li
fa deixar per ara en un « puint
mort > cl problema espanyol,
en compte de propiciar-ne utua
solució ràpida i democràtica. No
hem plaçai mai les noslres esperances en cap Estat Major —
sigui americà o rus -, sinó en
l'acció conscient del movimeli
obrer i democràtic d'Europa, i
sobretot de França i Anglaterra.
Ni l'un ni l'altra, avui <no són
decjsius. Veien I-ho clarament,
.sense enganyar-nos, ens cal dir,
però, les noslres raons de c:v;ir
fiançia. 1 és en funció d'aquests
raonaments que precisaríem el
(pie — segons nosaltres — h a n
d èsser eJs perfils d'aquest nou
període cíe Ja política catalana
que el gosi del nostre company
S>qr!ra i Moret ha oberi avui pel
nostre poble.

per Josep PALLACH

i català al nostre poble que escolta.
El nostre company ha parlat
amb aquest estil, que és el seu
de sempre. En le seva recapitulació del difícil esforç (pue, duran l un atny, ha intentat portar
a terme, veiem nosaltres les tasques que encara resten a acomplir, i de les quals depèn la
nostra victòria. En cl gest beai
precis d'avui veiem la garantia
(pie la J'cina no quedarà per fer.
Sense sobresalts ni preocupacions, però sense precipilackip:»
ni desesper. Amb el coratge seré, amb la tossuderia magnifica
dels nostres companys de l'Interior, \qiie acaben de vèncer
una vegada més les dificultats
i els ¡grills per a fer sortir1 de
nou el nostre porlajntveu : heus
ací com veiem nosaltres la nostra acció.
Ees realitals internacioirüalis
canvien i es modifiquem diàriament ; si les veiem tal com són
i no tal com desitgem que siguin, sabrem, en el rnoine.il oporlú, inserir la nostra força i
cercar la pròpia solució. Ens
cal, però, lenir una força. Dubto encara -algú, avui, que és dinIre de casa nostra que cal forjar-la, i que la unioa missió de
/ E x i l i es prestigiar-la i ajudttrdar-la i>n cl seu combat ? Combat esgotador i diari de tofcs Ics
hores, d'organilzaeijo i d"onquaiinunenl, de reagruj)ació sindiXM! i de direcció <!e vagues, de
formació de quadiie;; i d'tdjucació constant de le. moves generacions : es això el que fa l'oposició d'un poble impermeable a
les decepcions, ,sal ent-se repl-e'Segueix pàgina 3}

Volem que el poble català sigui el que ha drésser : un
poble lliure, un poble digne, un poble d'homes i dones emancipats que viu la democràcia plena en la germanor universal.
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PRENEM POSICIÓ

La Tercera Força
Ei discari» que ha lei duri«.
rament cl company Alike, cup
del Govern laborista britànic, le
nau trasccndcuicia que nu podricm deixar do po&ur, breu
meni, de rcüeu. Alliée, c n
eiecu, alueu.j eu aquest diseur.-»,
dus problème-, do primera aiugnilud. Ei primer, com diu eu
maieix, * és la defensa d un .sisleina nou que uneixi la lüi>erlai individual a una democràcia
planiïicada comporlanl la juslicia social », és a dir, ¿s la defensa del socialisme uemocrùlic
lan allunyat del totalitarisme
soviètic com de r opressió capital isla. El segon, es ivlereix a
la funció pohlica que ha de jugar eir el món d avui l'Ajígialerra laborista, i com deiaa alnr
mateix, Lleó Blum, en el seu
article de Le Populaire , c.->
en realitat una adhesió del govern . L d bou r
a la idiea i al
s'isteiua de la Tercera Força internacional ».
Així, doncsj final inejnb i per
boca de companys lan destacats
com Alliée i BÍum, el Labour
Parly i la S. F. LO. inicien la
presa de consciència -- < consciência de la seva naturalesa,
consciència de la seva missió
immediala , segons els termes
mateixos de IJliun - •- d u n a realitat euro[)ca que exigeix, amb
loia urgència, la creació d'aquest a Tercera Forca entorn de
la qual obrir la batalla, en un
món que risqua d'esquinçar-se
cada dia més enlre el p a r t i t
americà i el partit rus, per la
imitai d'Europa, per Ja lliber-

lal, per la pau i per la justicia social.
La crisi que lia atravessai
i que encara viu
el socialisme »I ençà de I acabenieiil de la
guerra, lia e-4al d'ordre idéologie,
(juina era, eus etecle, la
seva missió pròpia 't
iìn no
trobar resposta a acinesia qüestió, la crisi ¡»assava a cv>ser d'ordre polílic, gairel>é d'ordre vital.
1 uns grups socialistes anàvem
u remolc de les posicions americanes, preocupats, s>>breloliper un problema de l l i b e r t a t s
polítiques, i els allivs es deixaven arrossegar pel dinamisme
stalinista, pensant, potser, que
uquesl conduia més ràpidament
a la justicia social. Ara, però 9
gràcies a 1 esforç precursor dels
quadres més avançats del socialisme. 1 hora del redreçament ha
a r r i b a t . La creació de la Tercera Força •() b re. en el'ecle, perspectives noves a l'acció socialista i segurament desvetllarà,
en el curs di' la seva e s t r u c t u ració, aquelles reserves d'energia, de fiu i d'entusiasme, sense
les ( j u a l s cap gran empresa pol
ésser d u l a a terme.
Oliimi ha d'ésser, però, la nat u r a l e s a d'aquesla Tercera For j
ça '! Quins lian d'ésser els seust
objectius •' Nosaltres veiem tot
això en dos plans. FI primer,
t i n d r i a per objectiu la defenia
del règim democràtic a l'Furopa
Occidental
IV República a
Franca, 1 República a Itàlici,, ele
. i hauria de relligar toles
aquelles forces del progressisme
europeu que van clos de la bur-

La misèria d Espanya é.s un tòpic moll explotat per la premsa anlil'ranquisla. l'Mis ara
trobava la contradicció dels afavorits del règim
que podien 1er ostentació de llurs riquesel·l i d'alguii-s lurislcxs sonàmbuls que parlàvem d'uns aparadors plens de l l a m i n a d u r e s a I hora que tol
Furopa vegetava IMI una llarga quaresma hnpo, .i4l¿i,r-~.r<w-4rrf <-"M*t*<iiieHeier; de IH .seg-f^^ ,sf?*'»fra
7iuïïïïTui1. Pero l'hora de- la \eril·i! arriba si es

que |M)l considerar-se verilal les est¿uMsliqmvs
oficials de bFspanya franquislà.
Amb l'afany hoiie.sl d'ésser objectius ens limitarem a leproduir algunes dades extretes del
Anuario Estadístico de Espana. Abans,, pen»
volem fer la remarea de que Ivspaiiya lia estai
sempre terra de misèria. Des cine va començar
a declinar l'expaiLsió comercial de Calaluinya en
e Isegle \V/, a decaure les líepúhücpies i t a l i a n e s
de bFcl-.il iniljaiiti« i K'ls lures, hereus de l'Imperi
bisanlí, eslenguerei·i l l u r dominació eslerilit/.anl
per loi bOr^eiil i d nord ( / ' A f r i c a , les ribeiL's
de la Mediterrànea devinguc'rei.i oixorcmcs, amb
poblacions indigents cpie 'no leñen altra sorlfida
(pie emigrar a Amèrica, amb guerncs iiileslines
que les acaben dempohnr i amb una resquicio
mussulmana per a sofrir la coloiiil/aeió ecuinómica i política. C a t a l u n y a i v la /.ona del (\M\$
de Lió s escapen poc o líioll a la maledicció general. Pero, la Pem'/n^ula ibérica, Portugal inclòs^
son Ierres de fam, d indolència, de despolismd'
danall'abels i de caplaiivs. La clàssica \sopa»
dei coment esügmalitza el maufra»i secular de
l>obles cpie es consumen em el fanalisiiuï, la
xeriameea i baljjecció.
Cenlúries d ignorància i de misèria |)esen en
els sistemes política deU pobles. La civilit/ació
és una forma de decència i la democràcia u¡na
forma clamor propi. Per aixcX no pol sojrpilendiii.'
leap observador pi-evingul cnie Franco arribés a
imposar-se a Fsi)anyo:^ Olneira Sala/.ar à Portugal. Algú lé interès a conlomdre el règim
d aquests dictadors amb el feixisme o el nazisme.
Tant se valdria contendie-hi el règim de Ibn SaucÜ
de la pétrea Arabia. FI règim de Franco i la
Falange es una mona eie f a t a l i t a t històrica. LI
seu signe és l'es'erililat. La eivilil'/ació guiuiya;
gradualment el doert. Fxemple : la colonil/ac-ió francesa del nord d'Africà. La barbàrie 1 és
el cleserl g u a n v a n l la ])l:uia i à d h u c el regadiu.
I-Aemples': l a * Mesopolamia amb els canals del
Tigris i l FufrateN sepultats, i l'Kspanya delis
reis c a t ó l i c > deixant perche els ac|ueducles romans
i àrabs. Que Fspauya havia d é.s se r moll més
pobra sota el f r a n q u i s m e era axiomàtic. Precisament encara que sembli meinlida, era del
que e-, tractava. (Jue el treballador es nodrís i
s'eduqués, és a dir, que la civilit/ació eiivatst
Fspanya' era una ofo.isa inlolerable pels - nofc l.'les ,'els militars i la clerecia.
W l ei programa es compleix amb lolcs U-s con-se<iuències! Fn lenqts de la Puipública, els mals
dcí cap eren com col.locar els excedents de
cereals, d'arroc, d' oli v de si, d'alcohol v de sucre...
Posem només I exemple d acpiesl darrc'r, del sucre : bany liCVJ se'n p n . d u i r u i i :U)2.()00 lones;
l'anv lili?', 170.0(10. l·ll m í n i m necessari per una
població de !ií) milions d ' h a b i l a n l s són Í5ÕO.()()()
lones. A b a n s e».i sobrava ; ara no s a r r i b a a là
meiUit. F.S el que es solia, que la gi·iil no lijignés
sucre, i és el que s h a aconseguit. Fn I!) Ió sa
produir-se el 12.7 per reiil de blal. el 17.õ per
ceni cborcli i el 17.!) per ceni de b l a t de- moro
del promig que donava la producció del q u i n q u e n i de l'.Wl -iJÕ. A q i u s l a n s , com a cosa ex-¡
cepcional. s h a arriï.'.»t al 7!i per cen^ m a l g r a t
el ([liai, la ració i m p o v i d a als c.in.^umidors piel
ge r. e r di'iiguü.ny
la més baixa del món
no
sha moíítit' dels 100 g r a m s d i a r i s per l e . carles
de primera categoria, i 200 per les de segon:i.
Tampoc els preus deh cereals no han baixai^
sino que Ium pujai.

gesia liberal. pass-uU per la democràcia crisi ¡nua f i n s al s .»eiali ïiue i sindicalLsnte. I el segon
pla. específicament socialista,
q u e t i n d r i a p e r objectiu u n i r
tols els P.trlils Socialistes vie
l'Oc'cide.ií e u r o p e u en u ut gran
Federació, de la qual podriu,
sorgir. pOi!erii)rme U, el Parí ili
Socialista Europeu (jue ha de
r e a l i t z a r eh Filat.-, lluitis Socialiste-, d'Furopa.
1 no caldrà insistir gaire t a m po:' sol,i'e la importància que
la creació c l'aquesta Tercera
Força t i n d r à de cara la solució
de la q fresi ¡ó f r a n q u i s t a .
Fn
efecte, e.d i n i c i a r un prcKvs.de
clemocralil/ació a la Pe:iin;nula,
però a l l ô «(lie cal, sobretot, és
coiisolidar-h) i aprofundir- \>
;i(|ticsl procés. RelligaiU-lo a !u
Tercera Forra ho assolirem.S'ha
i i ü e n l a l vL.icular ia solució de
la ((tïeslió espanyola a la Tnió
Soviètica, i la dictadura l'ranq u i s l a s'ha aguantal. S'ha inlenlal. i s'inlp ila, vincular-la
¡ils . I-Mais l T nits, i ]ii ha el
periij (|ue tampoc sigui resolia
o q ne ho sigui d'una furnia precària. Per què. no fer relaliu,
doncs, el retorn d'Espanya a la
la democràcia a l'aedo de la
Tercera Forca •> EspUiiyia i (iréeia, heus ací dues accions concrete-, que la Tercera Foren
s'hauria de proposar immediat a m e n t . Aquestes accions servirien per a fer sòlid el seu f r o n t
•i per a donar la mesura de la
seva eficàcia, és a dir, de la
se\ r a existència.

FI duple invaeix el cor de la
nostra politica. Prou que la rcal i l a l e , u n a . Que pasUa i repassa
d a v a n t nostre i davant dels homes que a 1 exili la représenle n
oficialmeiil però res lli fa. No
la miren de front. Prefereixen
no veure-la, car altrament l'acl i l u d seria ben diferent de la
cpie adojilen. Indiferència i temor, heus aci el fre que paralitza llur acció.
Per « l a v a n t de la casa dels
primers homes oficials de l'exili
català, la vida política d'Europa
hi passa i frepasisa se^sfe fatigarse i en canvi les finestres d'aquesla resten closes i indiferents. \o volen \ e u r a - J a . No
volen ni per nu inslanl conscients de l l u r respoiisabililal,
hnrmonilzar la nostra acciò, les
nostres esperances! i les nostres
il·lusions amb les dels all res
pobles i homes que en Iré dos
signes negatius, chilre les ducs
anli-lliberlats, entre les dues
passions animals : el feixisme i
l'stalinisme, malden per reagrupar les forces que creueu en la
democràcia i que n.» renuncien
a la idea de veure'aquest continent, altre cop al capclevanl del
món amb loia l'cxjplendor del
seu passal i amb loüa la tebior
del seu humanisme.
Arbres trasplantáis d'una politica errada viueni esgrogueïts
en els dos paus de terra del lesi
governamental per això la seva vida raquítica no els permei
obrir de bal a bal les finestres
als esdeveniments. Tol ocorre

lülmetil com si la presència de
la nostra política en fos absaní.
Quan tothom s arrenglera i coinbal sola la bandera de la llibertat i cada govern d Europa cie
l'Oesl pren posicions i e l i m i n a
1 '.stalinisme, el nostre Govern,
conserva els homes que el serveixen en el seu si i nega una
vegada més el senlil europeu
que sempre havia tingut la polílica catalana.
Bo és que nosaltres mateixos
haguem concedit un crèdil al
President confiais em que abans
d'haver-lo finii una nova com-.,
posició política hauria definiü\ameni entroncai la politica catalana a les noves corrent.-, europeas. Així mateix, les caractéristiques del nostre piel hau esIIal i ¡són prou l'orles per haver
determinai i determinar ença. i
una acció eficaç i plena de coratge devers les forces de l'Interior que dins del sol de la
Pàtria oombalen l'altra antii-lli-f
boriai : el feixisme.
Hem pecal de creure'ns lan petits i lan insiciïiiiïcants. No hem
realilzal que després dels aclos
heroics de la noslra guerra l'Exili iindria una valor de lliçó i
d'exemple. Fem historia i en
ella hi haurà un lloc deslinal à
la noslra gesla que dura des de
l'a deu anys. Hem viscut deslliga Is sense impuls propi recloses!
en un m6n de somnis passats
impermeable a la realitat. Cap
conjuntura, de les molles que
s'han presentat, ¿MHS lia trobat)
en posessió d'un peinsamenl po-

L'agonici d'Espanya
Com que la baixa de la producció aerícola por
l robar justificació en Jes f^ui^^mJíii^^^-srf^
fi^ïqueo
exc-usiï'vàlida en 1940 peri] no ein cfls
restants de l í) IO a !i)17
exlraureili de besm e n i a l Anuario les es lad isti quês de ja mineria
n la c[ual no al'ecleii les variacions almosléricjues:
Producció en tones
Baixa en la producció
1935
1944
TOBB8
Zenc
83 100
59 GOO
23 500
Come
739.500
117000
592300
Mineral c'è l'erro 2 815 100 2 199 500
015 GOO
i ii ila de Ierro 1 115000
3G5 000 1080500
Mercuri
25 9ÜO
23 800
2 100
l'Ioni
88200
15800
42400
iingui's en compte que la producció minera
Ien io. moll niés mercai en 1914 que ein- ll!!;3'5.
Tero seleni algunes estadístiques de la producció
industrial :
Frodacelo en toms

Baixa en la producció

1944
Tomi
A c e r i l'erro dole;
597 300
49G 300
101 000
Acid s u l f ú r i c
331 300
159 GÜO
174 700
Sofre
19 400
38000
11 000
(Mosca de c.nire
11 700
3500
8200
Ko c de gas
274 GOO
171 GOO
103 000
Plom
7 140
3 100
4 040
Superfosfals
l 07G 200 314 000
7G2 200
.No és, doiic.s^ que les condicionis melaorojlô¡iques siguin més adverse-s avui que en els a¡nys
anteriors al franquisme. Fs que la mroducqio
en lots els rams ha ininvaí. ooiiiisiclterablement 1
per causes cpie són fàcilment discenúbles. Una
noia publicada fa poc dies pel Ministeri d'Agricultura declara que la collita mitjana de Mat:
entre els anys 1 9 2 G i l 9 3 5 f u u de 4.125.000 lones i la *lje 1910 ença és de 2.700.000 o sigui
1.125.0iiO lones c!e menys. Al'ageix que se sembren més d u u milió d'bec t à ries mcinys d'aquosl
ccieal i que duranl atmesls diarrens anyis s'ha
i.mporlal pel consum un promig de 4.330.400 lones a n u a l s p agía c lies a <lívis«.,ses^niviij*ere£ a canvi,
de producció siderúrgica i tc'nint molt soviínti
el 80 per cent de la lióla espanyola d'allura ocuj)ada exclussivamenl en la importació de blau i
aures cereals. F»s el minis Iré franquista el quq
proclama en aquest aspecte el fracàs del règim;
no som nosaltres. FI fracàs de l'agricultura espanyola és el fracàs de loia l'economia d'Espauiya.
ho diu un. altre fraiiqiiisU counspicu., Manufel
Fuenles lrurosqui ;l on uin llibre receñí. Dels
50.000 milions- de renda /nacional anual, 22.000
m il ¡OILS corresponen a l'agricullura".
Dels
7.500.000 obrers manuals que le Espanya,
1.000.000 són pagesos. Manquem 750.000 lones
anuals de nitrats, lostlas^ i p.ttUsisa i)er les Ierres
de : enibracliu d'Espanya.
Son molls els visitants lemporals que lornven
d Espanya i usi parlen com a cosa de nieraN-elia
de les grans activitats de la indiisílíria de la
colisi meció. El fenomen s'esplica pel desig epic
lé tothom de desprendre's del diner amb el qual
i h ) lé conïiauca, el que c-n termes econòmics se'n
diu la fugida davant la persela . Pero un orgo.iisir.e burocràtic creai pel règim salvador'',
la Fiscalía. Superior de la Vivienda, en la seva
M i e m ò r i a de b a n y passal, ens dona les dades
següents : A l ' d e gener de 191(5 exiòliïoi
(i.'iOO.OOO vivències per 27 milions d'espanyols,
ço que d'acord amb l ' i n d e x f a m i l i a r de b J n s l i l u l o
N a c i o n a l de b'.sladístic'i <pic és de q u a l re- individus
l -cr f a m i l i a presi-nta un dèficit cle 500.000 vi-. ^ n . ' e , d è t ' i c i l que creix i - à | ) i d a m e n l penpiè la
I - o b l a c i ó a u g m e i i l a a raó de 250.000 habilanls
I r • a n y . co'-,a (pie exigiria l'edificació de 02.000
s i s e i i d e - . anuals. Pero resulla que una vivenda
1935

que e.i 1939 costava 33.000 pessetes, en Ì94G
-CöStRv» (Hi.üüü i qufe la producció de ciuaeitl
aquest darrer any ha estat de 1.718.574, tibnes
o sigui iin ü8 per ceni de la de 1935, producció
que, més a més, no es pot distribuir per manca
cle transports. L'edificació que es fa és, donc%
synèrlïua, suïn Aluaria, de casterneys ^'convetriís.

La
fugida daviant la posseïa » s'esplica facilniciït pel ritme que va prenem t la iníiació per
causes múltiples, it's principals^ l'enorme desequilibri del pressuposi de l'Estat carregat, de
despeses p a rassit àries i coiiisumplivLSj la manca
de producció,, el dèiicil de la balança oomerciaJj»
la mala distribució dels ingressos socials' i la puja
cle [Jieus originada en el desordre, la corrupció
i la carestia d'.arlicles de consum, parlicuJarmentí
dels alimentaris. Segons el balanç del Banc d'Espanya de 30 novembre darrer, la circulació
fiduciaria era tie 24.939 milions de pessetes, o
sigui prop de sis vegades la de 1935. Durant
el mes de desmembre segueix augmentant a raó de
cent milions de posseïes' diaris. E¡n 30 de setembre la banca privada lenia UKI total de comptes
acreedor« de 45.7G2 milions de pessetes, dels
quals, 24.311 milions eren a c a vislia, 9.429 milions a un mes, i la resla a plaços majors i,
c\ .npies vie buiqujos i banquers. Respecte al Iri¡r.eslie anlerior, els comptes a la vista havien
augmental de 1G9 milions i els d mi mes de
2l:3, meiilre que els de garantia prendaria haviïen
sofert un augment de 2.301 milioiius. En totial,
els comptes de crèdit varen lenir uina expansió
del 109.G4 per cent duranl el tercer tri mesti (a
cle l'any.
Com es veu, cl públic segueix l'exemple- de
l'Estat i s'eiuíieula ràpidament. Les obligacioíms
del deu l e públic s'han duplicai ci'e 1940 ençàí i
en el pressuposi de 1948 figuren amb 2.293.5
milions cle pessetes. Res no lé d'eslra»ny ¿¿ hom
obsyrva cjiie le« consigliaci(ü.vs deslinatles als cinc
ministeris de forces armades — Exèrcit, Marina
í A i r e - i cle l'aparell repressiu
Go ver'n aci ó i
Justícia
sumen 7.918 milions, o sigui el G3.GO
per c e n t de !es de „ b i t s els ministeris i el 51.19
per rent del (oial del pressii|)ost. Les desposes
de l'exèrcil s'híin d u p l i c a i des de 1910. el mateix
que les de l'aire, nieiilre que 'oi dé la marina
s'han t r i o l i c a t . Fn ca ivi. les obligacions totals
per a ensenyament es xifren en 999 milions lety
el pi-Cvsiipost <le 1918. Probablement cap altre
Fslal modern no pol oferir un exemple com
aquest.
Q u a n t al comerç exterior, les xifres globals de
los e x p o r t a c i o n s eie 19IG són .813.429.000 pesse'e; ,>r. contra SSO.íi.lfi.OOO en 19I5(, i les imliorlacions 923. 12G.OOO ]>es.seles or, contra
NC)9.0I8.000 en 1915. c'eixan! IM deficit de
109.987.000 pessetes or ra rao de 357.70 pessetes
paper). EI comerç exterior ha minvat considera l.•'einen t en 1917 pero, com és ^raturai, no es
coneixen oncara les xifres definitives. Com caie
Espanya no lé c a p i t a l s iinvertiUs a l'exterior cinc
li doii'íuin re^ilU i les aporlacians d'ajut f a m i l i a r
que alian 1 ; ve n i evi.'d'America s'Iva n extingit totalm e n i , la balança de paganu<;ils resta cò'ixa i ci
poc or que (¡nela a Espanya ha cie prendre cl
enmí de l'exili. Per aquesìa c.iiisa no es pot
i m p o r t a r gasolina, ndoìis c f n i m i c s , cotó i altres
maleros primes e-seiiriabs. pero, encara •Simpoi*Ic'ii a u t o m ò b i l s dp l u x e í altres coses superflues.
Parlar de la corrupció d\iqiiesta Espanya cles-

lílic. Adés fiàvem en «1 resultat de la guerra. Ara, descoraljals, molts només creuen em la
f a t a l i t a t . I així somrients un dia
i bon xic i n cornisele n ts anàvem
pel món fent politica transplantada de resultats més que dubtosos i que el transcurs del temps
els ha evidenciat negatius.
Comencem p¿l començamteml,
re l'em-nos. Oblidem las pruijies
partidaris tes. Posem de reco els
tòpics majoritaris. Fem servir
les insiilucipns per l'alliberació
del nostre pats i presentem-<n£*
davant del món amb tota la
força de la nostra raó i amb
loia la grandesa dol nostre passat.
Al revés d'altres pobles d'Europa, la immensa majoria ófA
nostre país creu en la democràcia i ¡creu en la llibertat. Al
revés d'altres pobles d'Europa
la noslra genlacía obrera té oopsciència del moment que viu, i
una^ formació política prou intensa i prou definida per ti«
deixar-se entabanar per les dues
noves formes dictatorials que
per toben el món d'avui.
Que l'any nou una sigui una
anella més a la nostra cacJaua.,
d'crrons -que serveixi almenys
per esvandir la foseo ingrata
dels dirigents polítics. Que tolte
els catalans que encara no h'ftm
perdut la l'é, poguem veurc'n.s
sinó aplegats sota una única diér
ciplina orgànica almenys reunite
sola els plecs de la bandera de
T alliberació i de la pau.

gi-aciada és piarlar d'un mal anlicv endèmic^ cjurt
creix en la mateixa proporció que el deute) i íft
misèria. S'arriba a tols els extrems, corn^ pier
exemple, a vendre « oficialment » als palese«
adobs que no serveixen pafs a res, a retenir siumm
dels serveiis d assegurances siociaÍA i aiiros ejwatíjSf^,.l>ßC .1 tßiUi»- Etì.- cinc- aö.ys js'ha retingut elJia.
per cent de les quotes pagades per al subsidy db
ivlalernital — creat en 1932 — i e.1 30 per cqiüt
del de velliesa — creai en 1921 i no pel règim
aclual com alguns ignoraints creuen. No cai parlar del que els argentins em diuen la coim» |L
els mexicans la mordida que s'ha universalitzat
fins al punt de mo poder prendre un bitllet dai
üieii o del cinema setnse passar per les horcM
caudinas. En tot tràmit oficial. d&& de les QÜcinés de la Presidència a les iinspeccioiis de burdells, cal aprendre el ¡sentit de la frase sacramental indispensable : Insinuase usted !
Organitzacions com el Instituto Nacional d« la
Indústria (INI) que ha de costar 4.840 m ilion»—
un 20 per cent del capital invertit en üorp«rticions mercantils espanyoles — el mateix que això
que ;se'n diu Organismos Autóuiomos Paraestatales són una evolució del robatori orgainitisa^
en el qual els militars espanyols eduquem IMS
promocions de Falange, d'una precoci tat «ncásadora. « Robar és la única forma de. viür* »,
ens diuen els iuidulstrialsN els comerciantts^'i eï
í[iie és més trist, els Ireballadors que àtìans erma,
model de probi lat i de decència, La corrupfcié
ha corcai Les bases mateixes de la societat <e»jpanyola i els sinapismes més heroics sersun iiece^
saris per tal de portar .aquells pobles pel carni
de la possible redempció.
I no és pas la redempció el que somnia l'Bß.panya franquista, simo algun calaplasma per ànâr
liraiil i continuar aquest festí que fa nou anv&
c|iie dura menjant-se les entranyes del pobli,
líl Pla Marshall els té obsessionats i veuen ©n aty
la darrera esperança d,e salvació. Per, això fan
aquesta propaganda frenètica als Estatís UlnitB
i esventen el seu hipòcrita ai ilicomunisn\2 i Jfatreveixen a dir que Espanya és Urn país on œ
respecla la dignilal humana. Quima ironia ! SÍ
alguna dada ens m acaca va pter a conèixer tots els
estralls die l'abjecció cjue ha eiivail aquelles lürrés
desgraciades, ens la forneix el mateix Anuario
Estadístico amb les xifres de l'analfabetisme i
del dtecens general de la cultura, xifres que fan
esflereir i que reproduirem només en part i
encara moll sintèticament :
Obres inscrites en el Registre de la propiMtMtt
¡níel.lectual :
1933 : 3.646 ; 1941 : 1.851 ; 1943 : 1.172 ;
1914 : 800.
Lectors a la Biblioteca Nacional de Madrid :
1935: 559.300; 1941: 398.057: 11948 :
210.913 ; 1944 : 198.455.
Llibres consultats :
Belles Ans : 1934 : 17.674 ; 1944 : 4.367.
Ciències aplicadas i tecnologia : 1934 : 164.218 ;
1914 : 50.106.
Ciències pures : 1934 : 55.837 ; 1944 : 22.205.
Ciències socials: 1934: 87.961; 1944: 21.609.
Filosofia: 1 0 3 1 : 11.477; 1944: 5.029.Filologia i lingüística: 1934:14.337; 1944): 4040
Història i ¿ooírrafia: 1934: 12.189; 1944: 8.316.
Literatura : 1934 : 108.086 ; 1944 : 48.575.
Teologia i religió : 1931: 7.082 ; 1944:1.639.
Obres generals : 1934 : 71.128 ; 1944 : 26.270.
I ara que vinguin els catòlics sincers a verificar
l'èxit conlundeinl de la « croarla » que havia de
recrislianar Espanya. La cullura es pertì, i «1
une m'és se'n ressent és l'iuterés per la reluçioi
Fn cap1 branca el clecons és tan accetuat. (jqm
deia e bisbe de Mlorki, ciíntre pocs anys a
Espnnya no li i quedaran catòlics. Ni calôlics,
ni res, podem afegir sense equivocar-inos.

KNDA VANT
No, no està gens de bé que a
la situació general ¡a prou confusa de la politica catalana
la de l'interiialr i la de lex.ili —,
sigui precìss«ment el
Butlletí
d'Informació » del Govern de la
Generalitat, que hi afegeixi, per
manca evident d« control die la
part del {«ovem, nous elements
de confussió.
, Hü}>etid«s vegades hem vLst
amb sorpresa i malestar com
aquesta publicació — que pèl
seu caràcter d'òrgan d'un govern que prete ser-ho do lots
els catalans i que pel fet d'es^ar constituït per j)er.s->iialitaLs
que hi figuren al marge de la
seva significació i disciplina politique« vol mantenir-.se neutro
entre les rivalitats dels partits
•-, una marcada lendèjticia a fer
resaltar l'actuació que porten a
Catalunya determinata partits i
a silenciar coni pi L'lament l'actuació d'altres forces //olítiqueis
catalanes el volum i l'activitat
de les quals en les lluites de la
resistència interior, tothom que
/ingui un míiiim d'informació
del que passa a Catalunya, sa b
que són superiors a la d'aquells
partits que acaparen les pagines
(tel Butlletí governamental.
Amb motiu de la comnre^TOO.Iració de l'onze de .setembre
i quan el plebiscit franquista
entre altres ocasions, si ;no tinguéssim altres fonts d'inflormació que Ics dol « Butlletí » esmentat, hom creuria que a Catalunya solament rBstfuerra i el
partit dels nacionalistes russos,
hi tenen partidaris. ,
En el seu partidisme, l'òrgan
oficial (íe la Generalitat ha arribat a silenciar totalment el
nom, í'existèncjia i les activitats
del Consell Nacional de la Democràcia Catalana i Àdhuc ha
arribat a silenciar, mentre que
a l'exili n'han parla', «in la seva
premsa els interessats, la Reparació de l'Esquerra del C.N.D.C.
i d'una fracció indisciplinada
segons les nostres inform acionf
- d'Esttt Català. I no pot ser
motiu, per adoptar la tàctiica
mtlestruga del silenci, el fet per
tot» oone^jut de les diferències
qu« han existit entre el C.N.D.
C. qw- actua com aglutinant d«
totes I«» forces de la /¿ostra resistència dintre de la patria i
el Govern, de la Generalitat a
l'ruli.
En la seva inhàbil obcecació
el Butll·lí al.ludil ni ha fet esment d'un fet del qual 'n'han
parlat ¿bastament totes les publicacions catalanes de l'exili :
cfoe a desgrat de la retirada dia
l'Esquerra del C.N.D.C. aquest
ha arribat a un acord total amb
1«B forces catalanes de l'Aliança
Nacional de Forces Democràtiques d'Espanya i que *o;a una
aisoiplina ' esperit catalans, B'ha
conclòs una uimilat orgànica i
d'acció i a 'l'adopció d'un programa i a formar una direcció
conjunta amb la creació d'um
Consell Ptrmaneuit de la Democràcia Catalana que aplega les
organitzacions catalaaústes i republicanas d'una pa^rt i die l'altra les forces obreres catalanes
d« la C. N. ï), i la U. G. T.
Es amb aquests calculats i
^suspectas silencis per :un cauitó
PÌ p«r l'altre parlant exclussivamant d« l'Esquiqr|ra i Wels slalinisfces geogràficament catalams,
que el Butlletí del Govern de la
Generalitat compleix la seva
missió informativa t'el que pa^a
a Catalunya, envers els catalauis
•xiliats ?
I no fineixfiiü aquí les habilita^ dels redactors diel Butlletí,
els quals han oblidat que cobren un sou per fer de fu¡nck>naris pulcres i no per servii-* iiriterassos partidistes. Hem sentit de la boca d'un Conseller de
la Generalitat /'estranya cqnfessió d'haver donat als redactors
del Butlletí textjes i documents
^procedents de Catalunya i que
no han estat publicats. 1 davant d'un fet tain greu, creiem
que ja ens és permès de, preguntar : quins interessos polítics
serveix el Butlletí de la Generalitat : els de Catalunya o els
d'uns... o un determinat partit;
« català » V
Caldrà que preguntem al Govern de la Generalitat qu.' digui
a (juin partit pertany cui persoli atmen t els redactors del Butlletí per poguer saber si fent
un abús de confiamça indecoros
utilitzen uns serveis que haurien de ser de tots, al servei de
lots, por filtra-hi en detreiment
de la veritat objectiva i complerta, sols noticies que interes-

per Jordi ARQUER
sen a determinat partit que ja
té com norma de conducta la
d'actuar per persones interposades que pertanyen ¡nominalment
a altres disciplines polítiques ?
La pregunta, vessant ja el got
de la paciència; ens l'ha suggerida la lectura del text del
Butlletí número 15 cor responent
a l'li de desembre de 11)17,
en el qual s'hi dóna u/n resum
fet «n forma ben particular,
d'una sèrie d'articles
inacabats a la data quo va ser publicat el resum — de Tex cap
del govern republicà espanyol,
el socialista • Rodolfo Llopis,
publicats a « El Socialista •> de
Toulouse, organ oficial del P.S.
O.E. Aquests articles sobre el
continguts dels quals 'no hi volem entrar, motivats per atacs
que un òrgan de la C.N.T. dita
col·laboracionista havia adreçat
a
l'ex cap
del Govern
d'Espanya i que aquest consiglerà injustos, no afectem per a
res, d'una manera perticular, a
cap partit català ni dels qu¡e
oficiosament teneui militants seus
al Govern de la Generalitat '.ni
als que- actualment no hi tonen
caj) représentant. No afectep
tampoc, ni en ooinjunt ni en
detall, a la política catalana, ni
la de l'interior ni la de l'exili.
No posen tampoc en evidencia
caj) polític català ni tansols el
ministre català qu* des de la
constitució del Govern de la República a l'exili ha integrat, fins
a la formació de l'actual Govern del Lsenyor Albornoz, tots
els gabinets haguts.
Llavors, a qui serveix, a qui
afavoreix un resum d'aquests
articles, fet precisament fins a
l'article número cinc — la sène
complerta és de, nou ~_ quan
anuncia amb un altiu menyspreu que la publicació de resmental resum és fet « excepcionalment a titol informatiu i deixant a l'autor la responsabilitat
de les seves assercian« ,> per tal
de donar a conèixer < iVn¡cameni... les relacions entre 1 interior i l'exterior " ?
Però ens trobem amb un cas
curiós. En els articles següents
no resumits — i quan aparagué
l'esmentat Butlletí de la Generalitat (11-12-47) ja havia ;i«
paregut feia una setmana (5-42-*
47) I'-article n° 6 die la sériées continua parlant de les relacions entre l'interior i l'iexterioFí
- motiu invocat pel Butlletí per
publicar el resum- però... en
l'article (J, Rodolfo Llopis diu
que el ministre comunista, que
havia tingut coneixença de diversos documents confederais, es
va creure amb l'obligació de

plantejar públicament i ca. el
Consell de Ministreis, amb relació a Ja C.N.T. un problema polític. I Rodolfo Llopos anunciat
que en el proper article s'ocuparia del problema que plantejaren els comunistes.
Es que els redactors del Butlletí <le la Generalitat, sabent que
el P.C. nt) havia jugat net ein el
problema de quines forces politiques han de succeir a Franco i oom ha de fer-se el canvi
del franquisme al règim que
l'hagi de_ substituir, tenien inferes en tallar el resum dels articles del senyor Llopis a l'artici e número 5 V
Nosaltres així ho creiem !
Ara l>é : una cosa són els iuileressos ¡»lilies'que defensen els
redactors slalinitzants del Butlletí de la Generalita(t i un,a altra de molt distinta una i)mformació objectiva del que escrivia Tex cap del Govern d'Espan^a i que els catalans t&nim
perfectament dret a saber. I
aquests redactors ens han escamotejat el que el senyor Llopis ha escrit sobre la conducta
del Partido Comunista de España en aquest afer, en el seu
article número VII i que començant pel procedimeinit qualifica modestament d'incorrecte
— haver fet publicar a « L'Humanité » el mateix dia que l'afer s'havia de tractar en Consell de Ministros, un comumicat
del Buró Polític del P. C. d'Espanya explicant el que passava
a la seva manera i dient que
havia encarregat el seu representant épi el Govern que en la
pròxima reunió d'aquöst demani
explicacions, etc. — per acabar
el senyor Llopis fent una relació suscinta però substanciosas
de les diverses i contradÇictôries posicions que del 1939 ençà
ha tingut el P. C. sobre la solució del problema espanyol que a vegades ha estat la formació d'un govern de coalició
nacional qm el qual hi participin
« llasta nwiiarquicüs y *nîlitares aníifi-anquistas », per dir ho ¡segons un text oficial de la
secretaria del PX., « . Pasionaria » ! —. alhora que el senyor
Llopis reporta un text de la
C. N. T. en el qual s'hi diu que
l'indignació (?) del P.C. cantra
la C. N. T. està originat pel fel
de que el P. C. « se ha oíviiïaríp
que su partido, intriga desd\e
hace tiempo, ai MARGEN DE
ALIANZA Y PERTENECIENDO A ELLA, con ei fin de constituir , un Consejo de Resistencia (1) que no excluya la co/oboracion monàrquica, sinó /odot
to oontnarfo. » I el senyor Llo-

pis de fet corrabora aquestes,
afirmacions quan escriu on. el
mateix article que, integrat ja
el senyor Uribe en niom del P.C.
al Govern del senyor Girai, té
lloc a Paris la celebració del
III Ple de l'esmentat partili? i en
el qual s'hi declara, després die
ratificar la carta de Pasionaria
de la qual n'acabem de donar
més amunt el paràgraf essencial, que : « ...<no nos oponemos
a que el Gobierno haga yes tíonesì entable c&nwersadonscs pafa ifegar a un entendimiento
con tas fuerzas anti-franquistas
de derecha », I afageix sor negueramenl el senyor Llopis sobre la puresa de riniransigeinr
cia (?) republicana ( ? ) de les
vestals ¡slaliniames :
« como se ye^ I0s comunista^
de U) que protestaban, aparte
creer que ia c.N.T. llegaba
una política <íe claudicación^ era
de que laß gestiones se hiciesen
a1 margen del Gobierno » .
» **
Un altre fet a destacar per a
demostrar encara la parcialitat..
diem-ne periodística, amb que
han obrat els redactors del Butlletí die la Generalitat, el trobem
en el fet arbitrari de callar que
quan es decideixen a publicar
el resum dels cinc primers articles del senyor Llopis, ja feia
temps que la C.N.T. havia dit
en iel ¡seu òrgan « España Libre », que esperaba que el senyor LLopis acabes de publicar
els seins articles per contestarli.
No volem creure que els redactors del Butlletí no coneguessin aquesta nota oficial de la
C . N . T . car si fos així caldria
acomiadar-los per incapacitats.
Creiem ben al contrari que la
coneixien, però que l'oblidaren
intenciqniadament, car politicament sols els hi interessava donar sobre la qüestió fonamental
que es debat en els articles del
senyor Llopis —- i ¡que dit sigui
de passada és quelcom més que
les incidències en les relacions
entre l'interior i l'exterior —,
però que sols els hi interessava
que coneguéssim > una de les
parts en discòrdia, com, si aqinesla representés totft '# v~n•iat... »loues af^ttCata veritat mutilada és la qu^ interessa i convé
al P. C. d'Espanya i, per tant,
al P. S. U. C.

Som en l'avui i el demà de Catalunya
gar quan no canvé gastar les na neurálgica d'Europa. L'afer
forces o llençar-les a l'agitació i espanyol no ha estat clos a la
espectacular i perillosa quian el O. N. U., ni pot estar-ho, per
moment arriba.
les puixances occidentals, me!nPerquè no agrupar toies les tre subsisteixi aquesta situació
forces de Catalunya — excloent, de interinitat a Ja peninsula. Ines clar, els quo obeixen ordres terinitat política i interinilat miforanes — perquè no reiwiir-les serable en el pla econòmic. Votolos entorn d'aquesta voluniitat ? lem o no volem ésser presents
A ding i a fora dò Catalunya en el moment — que <no pol
els catalans forjaríem aixi un mancar — que aquesta interiuiicos viu i potent amb el qual lat es resolgui ? Volem que la
caldria complar en aquesta zo- solució es trobi sense nosaltres,

Aquesta és la nostra lliçó, modesta,
però ferma, en la difícil conjuntura
Serra i Moret té la independència que es presenta a la política'catalana
natural i — perquè no dir-ho ? — Què passarà ? S'obriran les portes a la
excepcional de l'home que s'ha guanyat comprensió ? Veurem reunits tots els
i es guanya — malgrat ela seus anys — catalans entorn de l'ideal de l'alliberala vida amb el seu treball. Per això ment de la Pàtria ? Que ho meditin els
pot opinar i opina sense esperar " con- homes de responsabilitat que poden
signes " o el permís de l'autoritat. Els prestar llur concurs i a j u d a r a aixecar
socialistes catalans som així. No vi- l'esperit del nostre poble las de les lluivim de subvencions, de càrrecs buro- tes interiors i de la tirania estrangera.
cràtics, de propagandes demagògiques Que ho meditin i que actuin. El mo0 de servilismes retribuita. Vivim del ment és propici, més del que molts es
nostre treball. Ens trobareu a la terra, pensen. Mentre alguns abandonen la
a les fàbriques, als lallers o en els lluita i altres s'ablanen en la desespecentres docents, complint cada un amb rança, apareixen cada dia més clars els
el seu deure. Les nostrçs coses son po- símptomes de l'esfondrament deia màbres, modestes, filles del sacrifici. Cada q u i n a opressora que pesa d a m u n t
lletra d ' E N U A V A N T és un esforç, un d'Espanyh Mentre alguns p:irlen de
estalvi, la supressió d'un &ust o l'ajor- fracassos definitius, s'endevina més
nament d'una necessitat. Creiem que precisa la v o l u n t a t de les^poiències ocla societat necessita aquesta conducta cidentals d'acabar amb aquesta llaga
1 aquest exemple. Creiem en els grans oberta a l'extrem d'Europa. 1 fora imprincipis. Si tot s'esvaís, si tot s'apa- perdonable que un dia que potser no
gucs en aquest llarg exili o tn la tene- és molt l l u n y à
veiéssim correr la
bra de la ( C a t a l u n y a o p r i m i d a , encara cortina de l'afront i en l'albada alliberestaria la llàntia del Moviment Socia- radora no hi trobéssim la imatge salista deixant als catalans una guspira grada de la Catalunya democràtica i
d'esperança i de fe.
socialista.
(Ve de la pàgina 1)

(1) Coneixent aquesta consigna del
P. C. d Espanyà', els lectors poden co^
néixer l'origen de l'actual consigna del
P. S i U. C. de crear un Consell Nacional de la Resistència catalana... de la
mateixa manera que quan el psuquisme
era anti-legalista creà — sobre el paper es clar ! — una Aliança Nacional
Catalana que feia d'organisme regional
adherit a la « Union Nacional Española » de França i de la « Junta Suprema
de unidad Nacional » a Espanya, dues
organitzacions creades pels stalinistes
espanyols.
( Ve de /a pàgina 1)

contra nosaltres ?
Hieus ací les raons de la nostra confiança, üomíïança que no
ha de témer les dificultats ni
oom p lar el tem pis d'accord amb
els terminis de les reunions internacionals.
Depèn primer de tol, de nosallres, de la nostra intel·ligència i de la nostra voluntat, cl
dret a mantenir la .nostra dignitat. I aquest gran triomf aconseguit encara es tractarà de iniciar el camí llarg, dur, penós)'
pel qual marxa >avui el món i
que nosaltres volem que Catalunya segueixi per incorporar-se
a la unitat europjela i ajudar a
fondre la tempesta que avui ens
amenaça a tots plegats.
Es per aquesta ruta que no és
precisament de governs inúlils,
ni de diputats, ni d'eleccions^
que el gest del company .Serra
i Moret convida a marxar.
Deixant el fàcil recés d'uns
càrrecs que retrobaran el priesligi que es mereixen unicameuit
si sabem reconquerir-los, els
homes diel socialisme es (Ionen
aixi, enterament, a la tasca d'ara
que íes la de preparar el futur
Irelouant amb Iqla fé enmig de
les vicisisituts del present.
Som en l'avuil i en el demà
de Catalunya, perquè no cuis
manca la fermesa de dir-nos
clarament la realilat, ni l'audàcia per intenlar constantment
modificar-la, conduint Calo-?
lunya pels camins de llibertat i
de justícia, pels quals ha de
•viuve i triomfar el nos Ire poble.

" Capgeperut
és ven el gep "

<a.
Els nostres amics de « La Humànilat » no coneixen alio tan popular
de (( cap geperut es veu el gep ». I el
pitjor d'l ras, és que els plau retreure geps allà on les esquenes son ben
llise?. En el darrer numero del portantveu de l'Esquerra, el redactor de
C Antena s'interessava molt per les
suposades discrepàncies existents entre un article del nostre company
Comabeíla entorn de la iniciativa
Prieto i del P SOE. l un altre article
publicat a a Nora Era » de Mèxic
relatiu a la mateixa qüestió.
Amb una certa deformació visual
— mala fe en diríem ? — retallaven
trossos de l'article de Comabella

fent-li dir cose» que el nostre eom~
pany criticava precisament : lapó*
sido d'inferioritat en la qual es troba avui la política catalana a causa
principalment del « gep » que després recordarem als amifs de
l'Esguerra. Però, apart això, ja
avancem al redactor de l'Antena,
que el Moviment no és ni serà mai
un partit « monolític n — tipus PS
UC — ni tampoc un partit de « paturns » — de tipus també ben conegut.
La posicio política del Moviment
¿a fixa el Consell Directiu. Els militants, mentre no contradiguin aquesta posició, tenen perfecte llibertat
per escriure el que els plau. Entesos?

El gep i la continuïtat
/ara, parlem dei gep. Puix si no
hi ha oposició en el que senyala « La
Humanitat » que diríem en^canoi,
d'una interviu famosa del Senyor
Tarradelles a COMBAT - no fa
gaire 'emps, l'any de la « vella eíàpa » — demanant que els comunistes
s'incorporessin al govern espanyol ?
Si
comparem aquesta posició
amb ¿'editorial d'aqupst darrer numero de « La /fumaniíat » que co-

mentem, en el qual el mateix senyor
Tarradelles tol treure del Govern de
la Generalitat el comunista que ara
li fa nosa, no trobarem gaire con/t¡
nuiíat en les posicions polítiques
d'aquest senyor, ni d aquest partit.
A ra bé amics de « La Humanitat »
la concordancia en les posicions, a
través del temps, es tan important
com la que ha d'existir malgrat l'espai, no us sembla ?

Els que s' « ocupen » de l'Interior
/ parlant (de continuïtat, concordancia, etc. — en aquest mateix numero de l'òrgan de l'Esquerra — un
article molt clar sobre « les divagacions del Senyor Albornoz » en el
qual, el periòdic es queixa de la
prosa difusa i vague del cap del Govern republicà. Igualment li diu amb
molta valentia, que després de tanta
palla en el parlar i de diferents al·lusions a l'Interior, l'unica cosa clara
que es dedueix de les declaracions,
és que el senyor Albornoz ha decidit
anar a fer un viatge d'uns quants
mesos a l'America del Sur, J que això

no escau gens a un ministre republicàEs veritat. Ni a un Conseller del
Govern de la Generalitat, el qual —
fa uns quants mesos només, declarà
amb prosa igualment difusa i vague
la guerra al C. N. D. C., anunciant
també la seva ferma decisió a' « ocupar-se » de l'Interior.
Amb « ocupants » així ja pot ettar tranquila la resistència, perquè
el senyor Pi i Sunyer, després d'haver intentat desfer et que ha pogut,
no ha ni tan sols anunciat abans,
com ho ha fet el senyor Albornoz, la
neva marxa cap a terres americanes.

Ja saben restar
Les reaccions interiors dels homes,
podríem representar les « grosso modo » amb forma d'espiral. Partint
d'un punt i circoncen-ricament van
aixemplant-se fins a traslluir fisiramení. Aquest fenomen que explico
amb poca adreça adés mhaacorregut
llegint les pàgines de « La Humanitat ».
Ressenyen els, homes de ciència,
literat*, elr-., catalans que s'han
adherit a l'homenatge al Met-tre
Pompeu Fabra amb motiu del seu
80e aniversari. Del Govern de Catalunya tn fan ressortir les primeres
figures : el senyor Rovira i Virgili
— els nostres respectes —, el biografista presidencial Carner, el senyor
de rf pero aquellas no volverán »,
Carles Pi i Sunyer, etc. Els altres
perquè encara la dimissió del com-

pany Serra t Morti no s'havia produit no compten, no tenen cap ««/or _
No han fet mai res que en valgui la
pena. Que el company Serra i Moret
sigui un magnifii escriptor, un català il.lustre, un gran economista,
un home honest — no cregueu que
tots ho són, no és això senyor Josep ?
— això res hi fa. No estant tocat de
la gràcia d'ésser militant de l'Esquerra, tuta la seva vàlua perjudica
a Catalunya. La pobra c Humant*
tat u no admet aquesta mena de catalans de soca i arrel, tenassos que
la prestigi: n, només accepta i vol i
honora als nocís fundadors de la gran
disnatia dels sabis de Vilatrista.
Malaurats i beneits redactors que
la postra sabiesa us ha fet passar a
restar i que reduirien la nostra Pàtria a simples « comarcals ».

Ni Zoroa ni Petkov
Fa unes setmanes, des d'aquestes
pàgines, fèiem constar la nostra més
clara protesta per l'assassinat de
Petkov. Els diaris comunistes ens
tractaren de feixistes i ens compararen als répugnants escriptors franquistes que, desde la « Prensa » de
Barcelona o « Arriba » de Madrid
havien hipòcritament blasmat l'asg assinai del líder esqucrrista búlgar.
Avui, una vegada més, diem que
Franco es un assassí i que l execució
de Zoroa i Nunez es un crim que res
ni ningú no pot justificar. La premsa franquista ens acusarà de comunistes * gurament, per això que
dient.
Tant ¿i fa. Amb tota clar tat, amb
tota franquesa, els socialistes continuarem dient el que pensem als dos
extremismes totalitaris, més similars
que mai pels actes i per Les idee».
« Ojo, o els comunistes » diu Franco.
« ü Franco, o els comunistes » diupn
i sobretot volen aconseguir en et seu
tèrbol joc politica, els stali·iisles.

AVIS

Ni els uns ni els altres. Contra let
dues menes de totalitarisme s'alça jç
avui a E <ropa una puixansa poluir
ca que s'ordena entorn del moviment
obrer independent. Es la tercera força, capaç, de refusar l assastinnt
com a instrument de dominació politica i el regne de la policia com a
mitja de perpetuar titànics igualment nefastes.
Ni ¿oroa ni Peíkov, doncs, tn un
mon que la victorià havia d alliberar
del regna de la Gesiapo que, la GPU
o la 2 bis, intenten suplir. Un crim
polític i sempre un cHm politic,
sig-ii qui sigui el seu autor. A l'acusar davant del mon la darrera i
sanglant accio del dictador franquista, insistim en aquesta gran veritat
que el moviment obrer ha de fer
axioma de la seva accio, si vol instaurar la llibertat en aquests temp»
turmentats : Totes les dictadures son
solidaries i son sempre f i s crims politics els que engendren nous crims
poli' es.

IMPORTANT

S'agrairà extraordinàriament els nostres lectors que tinguin
publicacions, manifestos, opuscles, llibres, etc., sobre la
guerra d'Espanya o publicacions en la forma qu* sigui de
l'emigració, de qualsevol tendència i en qualsevol idioma, que
els tremetin a la següent adreça i
FRONT DE LA LLIBERTAT, Botte postale 6, PARIS VU"
Els camarades i amics que atenent aquesta crida per tal de
recollir material documental que necessitem ens trametin
alguna cosa, els hi serà acusat rebut directament pel company
responsable d'aquesta tasca.

ENDAVANT

CTIYI
Acabem de deixar l'any 1947 i,
amb ell, mollea esperances, infundados tal volta o il lusoriea, però
que bravien nodrit tanmateix, durant el seu transcurs, la nostra confiança en un sempre imminent alliberament de la nostra terra. I ara
ena bem de preguntar, un cop més,
en aquest vuitè any d'emigració,
què ens aportarà aquest any nou
que acabem de començar ?
El 1948, en efecte, serà tan pròdig
en desencerts, quant a la política
de l'oposició democràtica i republicana hispànica, com bo ha estat el
1947 ? Es per això, per a respondre
a aquesta inquietud que ens abassega, que, amb un cert rigor, i sense deixar-nos caure, evidentment,
a optimismes fàcils o a pessimismes
exagerats, voldríem prendre
consciència de les perspectives que
l'any nou podria obrir nos. Perspectives d'un esdevenidorque, si el
velem dinàmicament, hem de saber
que no ens és donat tot fet, sinó
que contribuirem a forjar-lo amb la
nostra presència o el nostre abandó,
amb la noutra ardidesa o el nostre
aclaparament, amb la nostra consciència o el nostre ofuscameut. I es
precisament sobre el valor d'aquest
element de consciència que voldriem
insistir, perquè, ens sembla, que
ha mancat molt en la nostra acció
passada. En efecte, d'ençà de l'acament de la guerra, hem estat presonera repetidament de la utopia i
aquesta ens ha réduit, una i a Urà
volta, a la impotència. Com qua la
realitat interior, la realitat peninsular, ens era esquiva, desagradable
0 incomprensible, optarem, en el
millor dels casos, per girar-nos
d'enquena a ella, quan no preferirem, d'una manera força paradoxal,
« negar » la seva existència — sense
formular-la, però, explícitament
aquesta negació —, i plantejarem
una politica sense tenir-la en comptr.

Internacionalització
p Occidentalització ?
En el pla internacional es manifestà igualment aquest nostre encegament queens impedi situar el cas
franquista en un punt que permetés
la seva soluciu efectiva. En la defensa de la nostra llibertat en cl pla
diplomàtic, en efecte, férem pitjor
que éuser utopies, creguent-nos hàbils, trucàrem a portes que, quan
ens foren obertes, posaren el nostre
plet en mans d un propagandiamo
— l'oriental — que no podia ésser,
ho volguéssim o no, donada la relació de forces mundials, el que ens
conduis més ràpidament a un règim
democràtic. Durant tot aquest nny
passat, doncs — i més exactament
encara des du fa ja trenta quatre
mesos - , la Nota Tripartita, Oxant
la posició d'Estats Units, Anglaterra
1 França, ha estat esperant que ui
gu, en el camp de l'oposició democràtica hispànica, la interpretés almenys o la posés en marxa. Només
Prieto — i, en el pla català, la nos
tra organització i el C. N. D. C. —
comprengué que alio que ens plantejava aquella declaració tripartita
era, més que res, t'abando de la internacionalització del nostra problema i la seva occidentalització. De
cara el futur, per dir-ho breument,
nosaltres creiem que la gran qüestió que l'any 1948 ens aporta, amb
caràter resolutiu aquesta vegada,
desprenent se del fet de la regiona
litzacio dels problemes que te suscitats el mon d'avui, es la següent :
Serà Franco o seran les oposicions
democràtiques les promotores d'aquesta integració d'Espanya a la
realitat politica i economica de l'Europa Occidental i, omb ella, de la
definitiva consolidació— sobre base
dictatorial o sobre base democràtica — de la situació hispànica ? Hi
ha obertes, en efecte, davant de la
Peninsula, dues evolucions possibles : Una evolució a partir de
Franco — que podria comportar,
àdhuc, un allunyament o desplaçament personal del Dictador — però
que tendiria a afermar l'esperit del
f r a n q u i s m e i el fet de la dictadura.
I una altra evolució, de caire antidictatorial, realitzada basant se rn
jes oposicions df mocràliques i que
permetria, no s t m e d i f i c u l l a t s , la
democratització ilei pais i el recobrament de la llibertat.
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La veu dels que volen combatre» dels que no estan
vençuts, adquereix en aquestes hores confuses i difícils
un valor red i simbòlic. No necessitem dels Que volen

cràtiques a mans de la Unió Soviè
tica, abocant-les després a un pro- viure i han viscut de la Republicà. Necessitem* sobretot
avui el Departament d'Estat ha cés de guerra civil semblant al grec. els que volen ser v ir'la.
oposat la negativa més rodona tant
" Setze " o " Disset•"?
a la incorporació al Pla Marshall
Hem
de passar, doncs, sabent per
com a la concessió de crèdits per
on
ataca
el franquisme, a la contrapart db la banca privada americana
a l'Estat franquista. Fins quan du- ofensiva : Franco no ha d'ésser i n rarà, pero, aquesta actitud del De- corporat al Pla Marshall, lés, sopartament d'Estat si deixem que bretot, en el camp europeu, en el
Franco continuí explotant els ele- camp occidental, en el camp de la
ments objectius peninsulars, econo- Tercera Força, que hem de fer calar
per Joan [QUER
mies i politics geogràfics i estratè- ris nostres punts de vista. Caldria,
gics, quo li son favorables ? Pot per tots els mitjans, plantejar en el
El Govern de Catalunya eui el
En l'etapa actual — i ja fá
ésser exclosa, diu Franco — i diem si del Comité de Cooperació Econo
exili
fou,
en
el
seu
origen,
ulna
anys
que dura — el comunisme
nosaltres també — una peça tan mica dels « Setze », aquesta qüestió. entesa republicano-comunista. slalinià parteix del principi seimportant com és la Peninsula Que els c Setze » ens diguessin, Dos secretaris generals es retro- gons el qual tan sol a través
d'una tasca de reajustameut general clarament, en quines condicions baren al cap d'uns a&iys de dis- de la guerra les seves forces
de l'Europa Occidental 1 1 tant podrien convrrtir-se enjj« Disset », persió i reprengueren la coali- podran p rendiré'i conservar' el
Franco corn nosaltres responrm és o dir, quins canvis polítics hauria ció interrompuda en el moment poder. Acusa de bel.licisnue els
d'baver-hi a Espanya perquè aquesta de la invasió de la nostra terra que ell anomena partits < ameper la negativa.
Pero immediatament hem de sus- pogués participar a la cooperació per la tropa franquista. Das ricans ». La veritat és que, avui
citar — i som nosaltres, l'oposició economica, politica i moral europea. anys enrera, em determinats me- l>er avui, els paisos que més
democràtica, els que hem de de- I convindria, també, que els « Set- dis polítics els notables s'aixam- fan per a una futura guerra
moatrar la veritat de la nostra tesi — ze », impulsats per l'Anglaterra plaveii el pit assegurant que ells són els del bloc soviètic! i que
treballista i per la França democràveritables partits de la guerel problema de la impossibilitat tica, diguessin als Estats Units que no eren pas dels que fèiem anti- els
ra són els partits comunistes.
comunisme.
d'assolir, a Espanya, ni l'estabilitat de cap manera, en bé de la salut de
Per començar — i en l'ordre
La dimissió que del càrrec
política ni el realçament econòmic l'Europa Occidental, podrien accep- de conseller del Govern de la interior de cada país- laguer- â
sobre la base del franquisme. Hem tar la col laboracio amb la Dictadu
Generalitat acaba de presentar ra ja ha estat declarada als
de provar, en efecte, qjie els òrgans ra franquista. Al mateix temp.«, el nostre company Mauiuel Serra socialistes de « dreta », això és
dictatorials i repressius de l'Estat s'imposaria una ratificació o un en- i Moret, ha deixat les coses en els que no comparteixen la dofranquista mantindrien sempre la- terrament de la Nota Tripartita. llur estat original — en Testal cilitat dels Neni, Negrin o Fiertents els ferments d'un trasbals caò- Pla Marshall, Comitè de Cooperació de pecat original. El President linger. Car és evident que el
tic i que el caràcter parasitari del Econòmica dels « Setze », Nota Tri- torna a tenir utn consell de re- revulsiu més eficaç contra fel
seu aparell estatal feria impossible partita, heus ací 1res línies d'una presentació republicano-comu- totalitarisme comunista, és l'orcap obra de sanejament econòmic. acció paral·lela i tendint a un sol nista i es troba davant la res- ganització socialista del vell
L'Estat franquista és, en efecte, un objectiu : Obrir n la Peninsula el ponsabilitat de deixar-lo perdu-» continent europeu. El Pla Marpou sense fons en el qual els dòlars procés de democratització hispànica. rar o d'assentar la institució na- shall, amb la participació de
d'enfonsarien sense deixar ni rastre I serà sense il lusions, sense utopies, cional catalana damuuit de bases tots els Bstatjs d'Eunopa, la
Aixi, incorporant Franco al Pla potser amb pessimisme, però resol- polítiques sòlides el perfil de U.R.S.S. incluïda, podía navet
Marshall, es deixarien irresolts els tament. tenaçment, que caldrà les quals s'expressa amb el Con- estat el punt de partida d'uräa
dos problemes que amb aquesta in- empènyer la aquesta obra de reco- sell Permanent de la Democrà- futura federació socialista europea, una garantia definitiva
tegració es voldrien precisament brament democràtic, i potser en la cia Catalana.
Plantegem-nos els problemas de pau (i per a la República
solucionar : El politic i l'econòmic. culminació dels esforços de tot el
amb neledat i tots plegats ens em- espanyola, la fi del franquisme
I en la mesura que amb aquesta
nostre
poble,
aquest
retrobarà,
en
lendrem millor. En quin punt — no cal oblidar-ho) i una so-i
concessió de crèdits es voldria cones
troben avui les coses? Per lida promesa d'un proper beel
fons
de
la
seva
consciència,
entre
solidar definitivament una situació
afany acomplert i ideal entrevist, la a nosaltres la situació ós clara nestar dels homes. En aquest
dictatorial a Espanya, equivaldria a voluntat de realitzar altres empreses com abans i es pot pensar que, caSj, peròj l'eclipsi de la U.R.
entregar totes les oposicions demo- més altament alliberadores.
per a d'altres, els esdeveniments S.S., en tant que «guia de les
polítics capdals dels darrers tres ànsies populars i democrätijquieß
mesos de l'any que acaba de dels pobles... etc. etc. » era sefinir,
hauran estat potser prou gur, i. el que és més important
per Enric BRUFAU
encara, implicava 1 eventualitat,
eloqüents.
Les formacions comunistes de força probable, d'un ràpid desaven de tot oi necfesari per a S'imposa una Conferència Na- lot arreu no hau deixat mai clivi del bolxevisme slalinià a
fer-nos vèncer, no jio lograren^ cional Catalana. S'imposa unia d ésser seccions >eslrangiereisi del I'interior de la Unió Soviètica,
avui, que tan poca cosa tenim, Conferència Peninsular Repu- partit comunista rus. I no ho en favor de les formes lliberço que és ells no ens conduiran blicana, abans d'eixamplar go- són pas per esperit de ramat ni tàries del socialisme occidental
«viqríiifc i crear-ne de mous. La veu en tant que partidaris del mí- Tot això va tenir una influènpas a la victòria.
Ací s'imposa una aclarado. dels que volen combatre, dels nim esforç, ans per acte de fe cia important en l'actitiid ulL'home de ciència triomfa i que no estan vetnçuts, adquercix plenament i subsidiàriamont terior presa pel govern sovièreeixeix pel seu propl· esforç en aquestes hores conf nskís i di- responsable. Personalment con- tic contra el pla d'organilza<5Í6
i per la seva vàlua. Els polítics fícils un valor real i simbòlic. sidero que els mòbils baixament econòmica d'Europa, etapa prè« practicants », no els pensa- No necessitem dels que volen ambiciosos d'un Comorera, per via a la d'organització política.
Vol ,dir tot plegat <rue Stalin
dors, sovint, massa sovint' « ar- viupn'e i han viseu l de la Repú- exemple, més aviat escassegen
i
la
seva gent són premies de la '
en
els
rengles
det
comunisme
ribaven » a través d'un ènfilíall blica. Neoessilem isobrelot els
de « oomarcalismjeji » i llfur (càr- que volen siervir-la. No solament militant. Per a mi el militant pau i {lei benestar ('.el món » D&
rec finalment obtingut per elec- elis sants de l'altar, sinó els fi- comunista és un l>ome perfec- cap manera. El drama és queció, feia oblidar l'originària es- dels disposals, si cal, al sacrifici tament coiivesaçut de dos prin- avui l'expansionisme -eslau'- està1
lullícia. Els electors, doncs, el per a fer prevaldré el drfcl i la cipis fonamentals : Primer, que inspirat menys per míeressos <
poble en definitiva, eni tenia la j juslícia de la noslra causa. A- la revolució ¿vociai tan sols pot materials immediats que per
culpa. Sempre el pobre man- quasles conferències, que serietn ésser efectiva amb l'existència una mística que no veu, per
xaire. El Irisi, però, és que l'exi- la síntesis delís principis repu- de la U.R.S.S. i sota la ,seva a la seguretat del seu país i elli no s'acabai i l'error continua. blicans, i lambe del gran desig direcció exclussiva i indiscut'i- benestar de la società^ altra soPerquè en aquells temps, de viure en llibertat del .poble, ble, i Negon, que les condicions lució possible (jue la universamantinguérem contacte amb de- eslarien inpregmades d'una gran imperioses de la Victòria eman- lització d'una ideologia que la
terminats polítics vells, l'execu- responsabiljlat, i pròpiament cipadora exigeixen del militant civilització occidental rebutja
tòria dels quals era un exemple solemnes, tindrion la virtul una entrega total, una obedièn- per despòtica i engendradora
i una lliçó pels jovi0s, i no po- d'acarar-nos amb la crua rea-í cia absoluta, una disciplina in- de nous sofriments j| n á lilis i que j
dem leni justícia, reduir el nom- ^iial i per consegüent ©ntnonca- flexible. (En una ocasió, unia elis socialistes la considerem, de
bre d'aquesU al petit cercle de riem, la noslra, amb les noves comunista francesa de unaciona- més a mé:s, com exponent d'un
les nostres relacipnsf i coneixen - corrents políliques d'Europa, litat belga, "em deia que ella fals socialisme.
L'experiència d'aquests darces, ens plau fer ressortir les que avui malden per a conser- no llegia mai « L'Humanüté » .
rers
temps ha demostrat als qui
Les
mentides
quotidianes
que
var
el
sistema
democràtic,
tot}
excepcions.
Hem errat el trajecte hi hau- hi barraní el pas a les dues an- aquest diari publica li eren per- en dubtaven, que el lolatitaris-me comunista té objectius proríem d'esmenar-lo, car sense lilliberlats actuants, a les dues fectament iniiicceüsàries per
negar a ningú els drets que li bèsties pariones : el feixisme i renlrelenimieinit i conservació de pis que no pot ni vol comparjierloquen d'una elecció pretè- l'stalinisme. Es a dir, prendre la seva fe comunista.) A partir /ir amb ningú. La participació
rita convindria dur a la direcc- una posició definida. Merèixer d'aquest moment, aquest tipuis en un govpruí o en una organitció dels noslres organismes po- la confiança política dels sig- de revolucionari s'ha donat €\>i zació qualsevol de concentració'
lí lies, harmoniosament dosificáis nants de la 'mota tripartita i sos- X5OS i ànima a la Rússia soviè- de tendències afi.ns, no respon
amb els vells, elis qui, a través tenint la Resistèincia, econòmi- tica i en el successiu la seva mai a un estat d'esperit de col.d'un combal lenaç i victoriós cament i moral, oonveuiccr al acció polítijca i social reflexarà laboració sincera, ans el contrahan guanyat el magnífic sufragi món, que si no ens ajuda atreu- en tots els ordres, amb la fide- ri llur presència pren la fortna
de la reconeixença. No anís re Franco, obrirem una etapa litat de l'espill, l'interès cir- d'une patrulla infiltrada ein el
manca un exemple per a poder d'intens combat els límits del cumstancial d'aquella potència. dispositiu de l'enemic, i per' El comunista ha pres, doncs, comble, d'un enemic que fips •
cilar : els politics inconeguts, i qual, per la força de la raó que
combalents abnegats de l'Ifnfle- ens assisteix, en una conjuntura el que a criteri seu és l'únic ara clucava els ulls per a no
rior, han realilzal un Ireball politica mundial tan difícil com camí de salvació possible. En adonar-se de la infiltració.
En laks condicifi)»n:>, V en el *
magnífic i conslilueixein l'únic la preseni, nifcigú pot preveure. aquest cas, el sacrificar a las
cas
particular a. què, per la .crisi
necessitats
peremptòries
de
la
Ja
no
es
tracia
d'aferrar-nos
perill ceri que avui lé Franco.
I ho han fel sense disposar del al principi del con timen t — no- política russa els interessos pas- provocada pel company Serra i
pressuposi del Govern de la Re- més deixaran d'ésser republi- satgers del seu país i àdhuc Morel, es troba abocai el Prepública, ni del de Catalunya mi cans, els que, feien veure sola- els momentanis dels treballa- sidnet de. la Generalitat de'Catament que ho eren — la pedra dors, no presenta a la seva Clunya, les mesures qué a no
d'Euzkadi.
Les victòries del Govern de la de toc és : democràcia, i llibertat consciència cap dificultat d'op- trigar gaire aquest haurà d'aRepública han estat a la Pirrus. i el miljà d'arribar-hi, I'únic5 ció, car l'opció ni tan sols és doptar tindran el valor d'uma
Ha estat brillantment rcccinegut és consulla popular. La veu del plantejada. Els conceptes d'ho- presa de posició ben definida, .v
pels governs dels eslats inclofibs) poble, de loi el poble — Interior nestelàt, de probitat intel·lec- la qual servirà de punt de refee.n el cercle de l'efr, i aquesta re- i Exterior — ho repeteix en mil tual, de joc net ; el respecte d,e rència per a calibrar la magnide l'encert o ate l'error tinconeixença pL'1 seu caràcter sta- formes distintes. Creem l'orga- la vida de l'individu i de la tud
guis
en la custòdia de Ca intiljtudignitat
de
l'ésser
humà
;
la
nonisme
capaç
d'interpretar
i
serlinià ens ha l'et més mal que
ció
símbol
de le:> llibertats.d'un-.
ció
de
llibertat,
de
democràcia
una pedregada, sense obliujar vir aquest desig unànim, i salpoble.
i
de
justícia,
no
lenqn,
per
al
vem
de
la
derrota
—
perquè
vàque les despeses que ha lingul i
lé de fer per a manlenir-hi els rem ])erdre — l'única cosa con- militant comunista, cap seuitit
respectius ambaxadors, desangra substancial amb la vida dels si no són expressats em funció
sense pietat el tresor de la Re- poble-» moderns : la democrà- de l'elíptica Iraçad'a pels grans
cia i la. llibertat. Prou que lin- sacerdots d'aquesta mena de
pública.
No podem continuar així. drem la República si la volem. nova església soviètica.

per J. B. BELLSOLELL

Franco 1 el Pla Marshall
Element fonamental d'aquesta
consciència que més a m u n t demanem de la nostra situació, ha d'haver hi la coneixença que hem de
prendre de l'esfondrada econòmica
davant de la qual es troba el franquisme. Aquesta presenta, en efecte,
a hores d'ara, caràcters gravíssims,
catastròfics. Inflació, preus pujant
en fletxa, paralització industrial i
agrària, esfonsada dels nivells do
vida populars, manca de divise?,
estroncament del comerç exterior,
misèria : aquests son els aspectes
generals de la situació que indiquem.
I Franco s'adona, evidentment, que
aquesta bancarrota econòmica, acabarà reflectint-se en el pla politic.
I por això, jugant en l'actual conjuntura internacional, l'Espanya
franquista creu que ha arribat el
moment d'assolir la seva estabilització definitiva. Com 1 La tesi franquista és que per fer front a l'ofenHÍva de la Kominform, cal que l'anivellament politic de l'Europa Occidental es faci sobre la base de règims
dictatorials : De Gaulle, etc. etc. En
aquest sentit, el « Caudillo » pretendria que ell no és el vestigi -l'una
època depassada, sino, al contrari,
el precursor del « nou » ordre de
coses que Europa necessita. I d'ençà del darrer vot a les Nacions Unides, s'ha adreçat repetidament als
Estats Units reclamant la seva incorporació al Pla Marshall. 1 ara
mateix, Artajo acaba de renovar
aquesta petició i l'Ambaixada franquista a Washington desenvolupa
una campanya propagandistica habuissima a prop dels medis catòlics
americans apuntada en la mateixa
direcció. Deixarem que Franco, un
cop més, es surti amb la seva ? Fins

L'ERROR CONTINUA
íxv> esperances han ostai tantes voltes defraudaí/ies en el
camp polític i 'moral de la República que poc a poc la confiança ha anal decreixe-iú uns
gai r ató desai*irèixer. A l'estat
d'enlussiasme plaçât sota el
signe de l'alliberació, i trobem
ara el descoratjament. Els esdeveniments polítics ¡internacionals ban passtat, ¡indiferents, davant noslrc. No hi hem jugat
cap paper. Ni «1 de convidats
de pedra ¡ . Oficialment hem
pretès encabir-nos qn l'escenari de la guerra mundial, durant
el transcurs del segon acte. Epi,
el primer, quan encara Rússia
sostenia a Iliitlie;r i Radijai i Espanya al servei d'Allemanya,
combatien el món de la llibertat,
coratjosament defensat per Aíniglaterra, els liornas oficials de la
República, els de Catalunya
compresos, mancaren a la cila.
En aquella hora difícil però,
els llibertaris, els democralei%
els socialistes — els comuniste^
havien rebul l'ordre de sabolejar la producció i de sembrar
la confusió molejanl la guerra
d'imperialista i provocada per
França i Anglaterra - individualment compliem amb el
nostre deure, i lluitàvem per a
salvar Europa i, per lanl, la
IttMiínsula de la barbàrie dictatorial. Els que no varen complir, els que s'han aprofitat del
prestigi d ' u n càrrec pel qual
el nas t re poble els va dipular,
però, que no han sapigul pr?stigiar-lo, finida la guerra, lai-'
ment com si llurs persone» estessin tocades pel dret d'ivi, varen posar-se davant mostre —davaiH dels que lluilanl havíem
Iriomfal -- per a menar-nos a
través de combats perduts, a
la vetlla d'una no improbable
derrol a.
En el camp de la ciència i
de l'art del món d'e l'exili han
aparegui nous valors, pinion^
j,(XMes, filosofis, novelijstes? metges, escultors, assagistes' etc., atirmant la gran força creadora
del nostre poble. Només en política, pel que -es veu, hem fallat. Els ministres d'ahir sonéis
mateixos ministres d'avui. Els
liders vells «on encara els líders
nous. Es a dir, insubstituibles.
La lògica ens condueix a uiina
afirmació : si ahir, que disjK>-

Un altre aspecte de la crisi

