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F E D E R A C I Ó

L'ordre de Franco
per E. F.

N unes declaracions relativament
recent«, el • Caudillo» va manifestai'
que t no donaria més llibertat que la
que Vordre permet ».
D'acord amb aquest criteri, i en vista
dels incessants atacs de què és objecte
a l'estranger el règim franquista, s'han
anunciat unes eleqeions municipal« en
què es permetrà als caps de família, i
encara »omès a una seleocie d'aquesta
categoriade ciutadans, d'elegir un terç
dels regidors. Es a dir, que el « Cau
dirlo », després d'haver martiritzat e!
poble espanyol durant nou anys, encara
es permet, en aquestes alture«, befarse'n. Es seleccionaran'els electors, i â
aquests c afortunats » només els reconeixerà un terç de seny. Esperem que
a l'estranger apreciaran tais eleccions
pel que valen ; quant als espanyols
màrtirs, ens en recordarem q u/m es
passin comptes.
I, a propòsit, quin és l'ordre de
Franco '(
A l qui arriba de l'estranger, li sembla
a primera vista que a Espanya hi ha
un ordre perfecte. Tot funciona normalment (exceptuant, en aquests moments
l'electricitat), els espectacles son concorrejfuts, les botiguos de queviures
son ben proveïdes, tots els comerçes
tamtn quantitat d'articles a disposici«
d«ls eventuals compradors.
Però, el qui ve de fora no veu de moment que els qui han de viure del tre•hsí! tp-ne-?.. un ?C"J vs «c.-*ala>i tan i-atrtt
(ieient que ea troben en un estat d'ex
trema pobresa. Ela treballadars bande
passar de llarg davant dels aparadors
magnifica i temptadors, s'han d'acontentar amb uns racionaments irrisoris
i ban de fer uns àpats tan senzills que
resulteninsuficients peral manteniment

le la salut. La prostitució ha pres proporcions enormes. En moltes families,
la dona o la filla s'han de prostituir
per poder lligar capa. No obstant, la
majoriaprefereixen viure honradament,
però han d'estri-.nyerel cinturo, is'ane.
nien i es depauperen de tal manet$
que actualment, a Barcelona solament,
hi hamésdecinquanta mil tuberculosos
declarats (xifra comprovada), sense
possibilitats de cuidar-se ni de curarne, perquèelssanatorisson insuficients
A. més, son innombrables les demandes
per a ingressar en els establiments
publies de beniílciència (hospitals, asils),
que, a més de deficients, son també insuficients. Es a dir, que molta milers
•le malalta, d'invàlids i de desvalguts
^s troben desemparats i amb l'única
perspeativa d'una agonia lenta.
Mentrestant, els cossos arrntts tenen
racionament doble, economats 1 alti es
privilegis (per exemple, tramvia franc,
cliniques especials, etc.).lea ordres, re'igioses tenen amplament obertes les
portes de Proveïments, i ela burgesos
i estraperlistes, amb la cartera plena,
tañen tant pa blan« com volen i poden
adquirireis requisits de leapastiaserles
i dels « colmados », plena a vessar. Els
militars, els t senyors » i els « aenyorets » poden, a més, satisfer tota «Is
capricis amb lea pobres dones' i noies
de families de treballadora que s'han
de prostituir per poder subsis'lr
Ultra això. a les presons £J?oVa hi

de Franco estan corïeivant el t caliu
per a quan puguin l lanhar-se a « rege
nerar » Europa i el mon.
Com que aquest article està destinat
a l'estranger, prego als camarades de
fora que no s'equivoquin en el que fa
referència a la religió. Els espanyol»
no son tan miesaires com generalment
es creu. El clerical té preponderància
perquè la hi dona el govern, no perquè
respongui a un estat d'oplnlo. Com a
provad'aixo.transcricunes frases d'una
al·locució pronunciada pel Dr. Masdexexart en l'acte de. la col·locació de la
primera pedra del temple parroquial
de San Francesc de Paula (la dita al*
locució va ser publicada després en
fulletó) : « No tanquem ela ulls a la
realitat, germans. ¡Solament un vuit per
cent, a la ciutat de Barcelona, son els
qui compleixen el precepte dominical,
t Espero que heu ben llegit, solament
un vuit per cent de la població va a
missa el diumenge.
Tal és l'ordre de Franco.
El « Caudillo » i els falangistes, intoxicats d'historia d'Espanya, volien tornar als temps en què no es ponia mal
el sol enels deminia deCastella. Pero,
If s histories oficials no diuen que, en
aquells temps « gloriosos », el poble
havia de fer ena, a l'hora de l'àpat, a
les portes dels convents per aconseguir
unes cullerades de « bodrio », o sia
les deixalles que els monjos distribuïen
¿èò^r-'s d'h-a···e·i'-fie'it'í^·iri^ j..í?*-U- - _«_
Franco i la Falange han fracassat en
llur intent d'aconseguir que, altra vegada, el sol no es pongui en els dominis de Castella, però han aconseguit
plenament queel poble espanyol estigui
en estat d'anar afercua pel t bodrio ».
Barcelona, Octubre í945

ens adreça l'Agrupació Socialista Catalana de la Gran Bretanya ; la
identitat de p u n t s <le vista que ha permès d'establir relacions aínb la
J.S«, a Citaluuva, i amb la Federació Catalana del P.S.O E., a França,
i umbels nuclis ilei Parlit.Català Proletari, Unió Socialista de Catalunya,
F . O . U . M . i socialistes que es separen dfil comunisme estranger del
P.S.U.C., i Catalutiyi, ens doneu l'ocasió d'assenyalar tota la trascendència del fet quefurces, totes elles provades en les lluites politiques
de casa nostra, oiis avingnem, juntes, a reunir el nostre esforç. No es
tracta deforces nove-, ni de forces velles ; ni de forces joves ni. encara
menys, de forres caduques. Es tracta de forces permanente, « provades
de cara a l'en inic », que coincideixen en una mateixa sensibilitat politica i en una semblant concepció moral.
0
Única realització d'envergadura en la politica catalana- d'ençà de
l'èxode, destinada a rectificar i a donar consistència i una responsabilitat que no ba tingut aquesta politica, sincronitzant-la, alhora, al moment històric que viu el mon de post-guerrn. Tal ha estat i és la polarització de totós aquestes forces en un front orgànic : El Moviment Socialista de Catalunya, veritable comitè organitzador del socialisme a
casa nostra i primer pas per a la creació del Gran Partit dels Treballadors.
Constatem geuse pretensió l'esdeveniment, de la mateixa manera
que ningú, i molt menys cap adversari, pot discutir-nos-el. El que
compta é» ta constatació de la presència d un desig de renovació : elevar
Impolitica a l'altesa de mira que li escau, desig que ha arrelat, ja, en
els quadres dinàmics de la tècnica, de la producció
de la ciència i de
la
',•?**' Iwt.Hflilifnt ('? fíf«n nostra, u n i q u e s forco v* p it«jbJ.esíl# rcr.li'-z'icfo\i3 oe'liíju'*i'ô • tic- tiUinp'uJij<ur'fC».·Ti!>atV~l
d'ésser esquerrans, socialistes, comud'un poble.
nistes o simplement llinreppiisadors.
0
Per altra banda, enpaasar pels barris
BI mon ha viscut una experiència que l'escruixeix encara, Hem vist
de luxe, com là Bonanova, Pedralbes,
ben prop el crepuscle incommensurable de lu gran conquesta de l'hoSarrià.etc., es veuen sovint, i se senten
me : la llibertat. No de la llibertat abstracta, ni de la llibertat de cartó
parlar, grups d'alemanya, i també alacolorit que passeja, com si fossin els Gegants, la demagogia republiguna vegada d'italians, que a l'ombra
cana burgesa. S'ha viscut un moment en què es tractava de liquidar la
condició de l'home que el fa apte per a autodeferminar-se en relació a
oialistes que comparteixen la responla societat que integra. Es tractava de desposseir col·lectivament les
sabilitat del poder que recau des d'ara
forces de realització i d e producció del dret que aquestes tenen de voler
el deure dft demostrar amb fets la viafer beneficiar tothom de llur esforç i de voler administrar políticament
bilitat de lea nostres idees i la conveaquest dret per llur propi.compte.
per Joan ALE U
niència de llur aplicació.' Car aèria
L'è poca aotu&l és menys propicia que mai a la revalidado de concepdesastrós, si el socialisme internadoen repetir l'experiència feta
cions que l'hora històrica ha f< t condsemnnr pels uns i pels altres. L'EuA PUIXANÇA creixent del Socialis- defensors d'una justicií social veritable. re'ncidia
rop» políticament més conscient, l'Europa d'Anglaterra, de França, de
El poble no ha regatejat esforços ni durat t els anys d«l 1918 al 1939. La
me a Europa no es deu a un fet cacol·laboració que es portà a cap duNorwega, de Dinamarca... ha tingut una noció d'aquesta realitat i ha
sual, sinó que marca una nova sacrificis, i durant cinc arys s'ha batut
apartat de la responsabilitat de la direcció dels pobles aquestes forces etapa politica per Europa i. sobretot, i ha passat misèria i fam 1 totes les rant aquell període, servi per a descaduques, esdevingudes avui conservadores més aviat del rendiment assenyala el desig ferm de la gran penalitats que li han estat imposades, prestigiar el nostre ideal sense poder
obtenir el més minim resultat pràctic,
d'uoa funció que d'un efectiu patrimoni
patrimoni moral i material.
majoria de l'opinió del vell continent per tal qne el feixisme sigui esclafat ni tansols poder evitar que Europa esi,
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que vol que siguin implantades pro0
ievingués un camp r1 e dura i trista
i injusticia social.
S'ha sortit de la guerra amb un profund neguit de llibertat i de re- fundes reformes d'estructura en el rè- Un cop acabada la lluita, invitada experimentació feixista.
Després de munt de sofriments, cl
novació. Com hem dit abans, tot« eh pobles consultats democràticament gim politi« i social dels pobles.
La segona guerra mundial no ha l'opinió publica a participar lliurement noble patei», malgrat la victorià aliada,
han confirmat aquesta aspiració. Les forces politiques que, com les de desfet
tansolít les vides i els pobles en l'accio politica, hem vist, en les de fam i de misèria i espera resultats
casa nostra es troben a l'exili o en la clandestinitat, no poden constatar | que ha trencat l'equilibri economic quedues primeres nacions que la consulta
encara el fet i s'enlluernan amb una il·lusió de funcionari inamovible. j la classe capitalista tenia establert i popular ha tingut lloc, decantar se i no promeses. Espera que la demoEl dpsengany serà més punyent. Els interessos d'un poble han d'ésser f que, de fet, éa el germe de totes les d'una manera decidida envers el pro- cràcia i la llibertat esdevinguin realitats i no cosa morta, com s'escau maadministrats pels que veritablement tenen quelcom a defensar-hi. La j guerres.
grama socialista.
lauradament encara, en el que afecta
direcció d'un poble no és un treball d'aficionats, ni d'ambiciosos i noés | Les Nacions Unides han fet, duranf L'elecció ha estat encertada car el el
nostre paia.«No podem continuar,
tracta, tampoc, d un tràfic d'empleus ni molt rnenys de governar per t els anys angoixoses de la guerra, una programa socialista és l'únic que pot una vegada en el poder, amb impreciprocurado. Es pur això que assenyalem com un dfls esdeveniments de i gran propaganda presentant-se com posar l'ordre en el desgavell econòmic sions. S'imposen reformes profundes, i
otto importància de la política catnlana In constitució d'una gran força ! com els defensors d'un mon millor, els que regna avui en e! mon. Es ais so- els socialistes tenim el deuiede dur-les
politica dels treballadora que doti a Oatalunya.de la força de determin, terme, sí no volem portar lamés gran
nació que li rnaaca. Aplegament fet sota el mateix sigue que impulsa
decepció a les multituds que avui teel mon europeu. : desig do llibertat i voluntat de renovació.
nen els ulls fits en nosaltres.
H a m I et-Fra n co
En la contesa actual, no cal-pensar
0
en posar pedaços a la màquina capitaA to amb les corrents del mon actual, el M. S. de C. prete, — holista, i n t r o d u i n t canvis que tindrien la
oastameiit. com tota força responsable, — portar des d'ara l'orientació
virtud de no solucionar res i de desde la politica catalana. No és perquè creiem factible com a possibilitat
• ontentar a tothom. Avui, després de
'/
inmediata el capgirameot de l'ordre social i econòmic del mon per
la tragèdia viscuda, cal que la riquesa
kl'ii»piantacio d'on règim socialista. Creiom, això si, que en l'estat
sigui més equitativament distribuida;
"«onvaleseent d'Europa, solament els socialistes — car som nosaltres els
ouè els obrers i els intel·lectuals,
que més tenim a perdre-hi — podem carregar a m b In responsabiliigualment com els pagesos, tinguin
tat de garantir i fer permanents les formes democràtiques en un mon
'ina més gran participació en els beeficis col·lectius.
viciat per [autoritarisme i pel tolxevisme. Com arreu, considerem peLa fumera dels darrers incend ; a de
rttios per a la llibertat de l'home i dels pobles deixar en mans inequí11
guerra, no deixa veure prou clar,
vocament incapaces o indiferents, l'etapa indispensable de reajustament
<ncara, el que vindrà després de tanta
dels drets i deures democràtics i la necessitat de reforçar la funció d'un
esolacio. Des d'ara, veiem, ja, la
Estat modern en l'economia i on administració.
perspectiva d'una lluita tenaç dura,
Perquè ens sentim capaços de desposseir d'una vegada de la coacció
par tal d'obtenir del capitalisme les
del diner i dels privilegis a les forces reaccionàries que a casa nostra es
millores indispensables que ena persubieren periòdicament. Perquè creiem que no podem defugir d'intermetin viure. I el que és més greu, ja
venir en les formes d'estructuració federal que sols les forces socialis^elem la perspectiva de milions de
tes d'Europa plantegen, en el nostre Continent, com extensió de llur
parats fent cua per a obtenir un subinternacionalisme, per tal de garantir-hi la pau i consolidar-hi llur
sidi que ela permeti de no morir de
pana.
jtffifOttA &j'S
forci. Condició que ens fa triar : intervenir amb bel ligerílncia i treure
Això demostra clarament que el cad'aquaata conjuntura el benefici de la solució del nostre problema, o bé
pitalisme no pot viure sinó éa fent la
admetre una solució imposada a desgrat nostre, i qui sap si en absèntierra i sacrificant milers i milers d«
41
cia nostra.
Esser o no ésser...»

El socialisme al Poder
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Notes i Comentaris Politics
Nous documents a la gènesi
del Govern de Catalunya

No tot son flors i violes...
Frafmenta d'un Manifest del P.S.U.C.
publicat a Mèxic el mes d'abril del 1940
« P e r a aquells dirigents burgesos de
l'Esquerra i d'Accio Catalana que en
els primers moments de la lluita, vaoil.lants i covards, van contribuir que
als provocadors anarquistes, ajudats
nel trotsquisme, poguessin realitzar,
malgrat l'oposició del P.S.ü.C. llurs
assaigs de sindicalitzacio i col. lectivitzacio formosa ; que poguessin suplantar
l'autoritat i laferça de dirigí r i endegar
la vida del pais, que corresponia al
fìovern de la Generalitat ; contents
d'ésser tolerats, en funcip teorica de
»ovein, la missió d'aquests burgesos
va consistir a ajudar la realització de
tots els grans negocis dels aventurers
de l'anarquisme, i<-onsretament Terralelles, va ésser un valuespeo al servei
l'aquesta gent, ajudant a subsistir el
sabotatge organitzat de ios Industries
i« guerra confederais, que mai no van
produir mentre el front necessitava armes. »
« Kn<»mfc del benestar de la elasse

LA REACCIÓ que há provocat en lea banda vos nreieneu incorporar no*tic Qn- em plau dir-vos que actualment estem en
organitzacions 1 en les masses catala- vtrn. Catalunya té son partit únic obrer cordials negociacions amb els dirigents del
nes U formació del Govern de la Ge socialista unifica!, inútil infantar-se'n al vostre Partit ací a França, fermament conMoralitat de Catalunya i la curacteris- tres artificials afany maniobra reaccionària vençuts que ben aviat arribarem » establir
tica estranya de Govern Esquerra Re antinacional. Res em dieucomposicio Govern uns punts de ço incidència, per la qual cosa
publlcana-Comunista. que ha causât la programa personalitats, invitar represen- Esquerra Republicana de Catalunya està
sorpresa del« comentaristes estrar gere tació moviment lluita interior, anunciada com sempre, disposada a fer tot el que calgui.
Com que suposo que des d'aqui us és més
que se n'han ocupat, en« obliga a disolucio prèvia antipatriotic Consell Lonaclarir la responsabilitat que han dres. Demaneu xec en blanc no donem a factible, us agrairé que feu conèixer al meu
t i n g u t els humes i els partits en la ningú. Protestem enèrgicament vostres mè- estimat amic, Joan Comorera, Secretari Getodes dilatoris perjudicials grantment in neral del vostre Partit, que Esquerra llepuseva formació.
Quan tothom esperava que el (et teressos nacionals. Insistim formació Go- blicana creu que és indispensable i urgent
Institucional representat pel President vern Unió Nacional programa lluita pre- arribar a un acord amb tots aquells partits
Interi de la G e n e r a l i t a t de C a t a l u r y » sentat Iria febrer, representació partits polítics i organitzacions obreresde la nostra
dotarla a l'oooiicio catalana contra organitzacions legals pais, moviment lluita pàtria que, per defensar-la, lluitaren amb
Franco d'un organisme d'unitat i d'o- interior, deixant únicament els qui volun- lleialtat i fermesa durant la nostra guerrat
Us prego que de part meva vulgueu salurlentaclo, capa«; de trencar el Harp; si- tàriament s'exclouen. Passem copia Presi
lenci i el l l a r g o b l i t que havia tingut dtnt lr>a proposant assumeixi directament dar ben cordialment tots els vostres amics i
fins ara per l'opinió catalana, el Pre- Presidència govern o delegui altra persona companys del Partit Socialista Unificat de
sident Iria es deixa imposat un Govern ins de mantenir vos posicif dilatòria anti- (Catalunya a Londres. Vos rebeu una sainque no respon a altra coïa que H una nacional no sotmetent breu termini vostres ado ben cordial del vostre ufeclissim
Signat .-Josep TERRADELLES *
maniobra de la direcció del partit al compromisos ambicions personals, interès
qual pertany el President. I el que és suprem pàtria. Esperant prompta resposta
pitjor, encara, s'han fet servir els noms mateixa direcció Mèxic us salada.
Joan ( OMORERA. »
d'un grup de personalitats, en general
Les tres etapes de ('«ofensiva detardor »
acceptades per tothom, a li d'encobrir
< Rebut cable contesto àmpliament gràla veritable característica del Govern, cies major rapidesa actual comunicacions
Franco promet una amnistia per
que és ei d'una conjunció politica Es- carta enriada avui avio. Ei safada.
nèsima vegada.
querra-P. S. U. C.
Franco ordena l'aixafament dels reCarles PI SUNYER. .
En diferents números à'End&rant,
A ANGLATERRA, les eleccions sidents de les montanyes.
Després d'haver llegit el telegrama
l sobretot en el numero 13. hem anat que ja ha publicat Endavant, del seFranco organica els somatens a tomunicipals han confirmât d'uua mapresentant una documentació que po
ta la Península.
nera esclatant la puixança creixent
nyor Comorera al senyor Tarradellas,
guès servir per a explicar la Gènesi amb uns tons tan o més intolerables
Resultat : uns quants senyorets de
del Partit Laborista.
d aquest Govern. El rol preponderant
Falange de Barcelona detinguts per
2,377 llocs, dépassant d« molt U
que els del telegrama que transcrivim.
que hi ha jugat el Secretari General
ladres.
xifra aconsegnidapelsaltres partits
no podem acabar de comprendre com
de l'Esquerra í el Secretari General uns procediments semblants poden
I per què ningú no vegi que no fi'eniels qnals llocs 1.284 de més en re
del P. S. U. C., a espatlles de la bona ésser acceptats i, el que ós pitjor, que
ojolen, mana apagar els llums de tot
'acio a les anteriora eleccions muvoluntat que tota altra gent pugues
¡l pais.
hagin arribat a ésser seguides Us
nicipals.
tenir, per a arribar a constituir un ororientacions que dona — o que ImpoEl canonge Cardo i el senyor Panglos
A
DINAMARCA,
en
enfrontar
s«
panismi' representatiu de l'estat d'ànim sa — en contraposició de tota l'opinió
amb «la altres partits en la lluita
Durant tres mesos, la subsecretaría
actual, ha fet que l'opinió catalana es
catalana. No publiquem les cartes a
electoral, elssoclalistes han guanyat
de propaganda de Franco ha cercat en
pregunti avui. un cop ha reaccionat a les quals fan referència els telegrames,
posicions essenclalisMmea que el
va elements per ha fer una revista cala sorpresa, com es possible que la per la sova enorme extensió, rope, st,
íttuen com el partit capdavanter de
talana. Ningú no ha volgut col·laborarpolítica catalana pugui ésser jugada volem remarcar que uns tons com els
hi.
totes les activitats del pals.
amb tanta f a c i l i t a t i per interessos tan
emprats pel senyor Comorera l'incapaPerò quan el senyor Barba ha autoA NORUEGA, desprésde les elecpersonals Nosaltres que hem pogut
citarien per a tota actuació politica, si
ritzat les sardanes, el canorge Cardo
cions que li donaren la majoria abseguir pas a pas tota a q u e n t a maniobra, verítabl.ej.Í>ent existia ona ètica.
anuncia que torna a Espanya, deu de
soluta en el parlament, el Partit
^rv» «n« ha estranyat que hagi pogut
TT1 njftiaiir pjirHf'r .publica, .amb d
^trisffa,- a puMicar « El Mati » 1 la
Socialista 'ha pres la'responsabilitat
•^TSWMWr.~TiriftiWlïîSiU-a? dé la" dispersió,"! títol ¿ímlaf P. S. U. C.-Esquerra, la
« "araula Cristiana ».
del poder t n constituir el fabinet
de la manca de possibilitats démocrati- copia d'una carta del senyor Tarradelamb exclusiva participació sociaIndult polific I llei de « vagos i maleantes »
ques 1 de la i. quietud que abassega la las,adreçadaalresponsabledelP.S U C.
gent — fent-la una mica somorta a tota a la Gran Bretanya, en la qual sembla
lista.
Tan aviat com es promulgà l'indult, en
¥ *
reaccio polltioa.
el qual s'hi pot acollir la geut que ja està
ninoerar-se d« l'actitud que hagués poPer l'interès que pot tenir, copiem gut prendre respecte al P. S. U. C.,
REPETIDAMENT a arreu d'Euroen llibertat provisional i que té l'obligació
del periodic « Per Catalunya », del Ip.sprés de la sotragada que va donarpa, el Socialisme va conquerint el
de presentar-se cada qninze dies a les auP. tì. U. C. a Amèrica, un intercanvi li el telegrama que va enviar-li el
lloc que els problemes j?reua de
toritats i totsaquells alt quals consideraran
de telegrames entre Carles Pi i Punyer senyor Comorera des de Mèxic. Heus
postguerraljla capacita tconstructiva oportú concedir-los-hi els franquistes, el
i Joan Comorera amb motiu de les
i
responsabilitat
inherents
en
ell,
li
ministre deia governació feu «unperiodista
ací el text d'aquesta carta :
gestions que f^u el senyor Pi per a la
confereixen.
estranger les següents declaracions :
constitució de Govern :
« 16 d'Abril del 1945.
— t Puedo asegurarle a usted que esta
Salvador M A R TORELL
generosidad del caudillo no comprometerá
t Reitero personal invitació integrar GoL'accio
de
la
Resistència
* Delegació dei P.S. U.C de Catalunya a
para nada al régimen La situación de Esvern formació gestiono Davant objeccions
participació socialista apart deures llealtat Gran Bretanya.
Darrerament, a Barcelona, ha tingu; pana està de tal manera qué toda esa gente
»
Londres
no puede vivir con libertad, pues es difícil
Serra Moret estimo ambient internacional
< Distingit compatrici : lloc un fet en el qual ha estat posat a que encuentren trabajo, y ello nos dará
la fa indispensable
l'oi servir exemple
pr«va
el
coratge
i
l'espfrjt
d'inlcintiva
« He rebut la vostra carta del 30 de març
sobradamente razón qara aplicarles la ley
comprensió permès constituir govern polac
dels militadts de la Resistència.
de vagos y maleantes aunque tea la de la
Confio resposta favorable. Afectuâsament, prop-passat. Referent al seu contingut em
Un
grup
de
Resistents,
aposentáis
plau dir-vos que coincideixo plenament amb
República. »
Carles P¡ SUNYER. •
els vostres desigs de treballar intensament als voltants de la Model, han ataeat la
En canvi, no va fer referència a aquestes
força publica que conduïa dos detinguts
per
arribar
a
una
unitat
d'accio
politica
« Rt but ahir cablt inyitant me personalpolítics de la preso al Palau de Justi- bandes d'atracadors que organitza l'antic
entre
tots
e/í
partits
catalans
i
organitza'
ment integrar govern mantenint vos — concia. S'entaulà combat i un membre da governador Correa les quals estan en pugna
amb les altres bandes de l'actual governador
siderant — la indispensable participació dons obreres
En aquesta tasca, que. es el compliment la força publica caigué mort. Els dos Barba,que aprofitant lamancad'enllumenat
grup aventurers, destrtors, traïdors, trotsdetinguts
s'incorporaren
al
grup
d'al
quistes, ealificant-los impròpiament de so- del seu deure, Esquerra Republicana de Ca liberadora i la forca publica abandona durant la nit, tenen estemordida Barcelona.
Una d'aquestes bandes va fer parar, l'altre
cialistes, invocant deures llealtat Serra Mo- tatunya hi treballa amb tot l'entusiasme i el terreny desordenadament.
rti, npoiant posició ambient internacional i no es considerarà plenament satisfeta fins
El fet ha estat molt comentat i ha dia, un tramvia i van alleugerir de llurs
el
dia
qae
haurem
aconseguit
aquesta
unió,
exemple polac Argument internacional
desvetllat l'admiració de tota la pobla- diners i joies a tots 'els ocupants d'aquest
sense valor, exemple polac contrapoduent, per la qual els catalans estem obligats a fer ció envers els militants de la Resistèn- i suposem que després varen donar llur
cotització regular a 1'« Auxilio Social ».
tur Govern toiac ha iltminat feixistes, trots- tots els sacrificis.
Encara que suposo quejan'esteu infermai cia.
quiste», desenors, antisovièfíts, ¡a mateixa

L'hora socialista
a Europa

Noes tracta de partits nous o vells,
sino de concepcions noves
< \c tic In p/ifl/na •/)

l'erquè — després de l'experiència feta — creiem que som els unies
capaços de governar P! nostre pais per a tothom que acepti la voluntat
democràtica, tal com fa indispensable la situació lamentable de la nostra economia i la nostra condició en el terreny internacional, No consentirem que es reincideixi, com s'ha fet fins ara, que s ha governat
per a un partit o per a una classe. Son indispensables, a casa nostra,
un ordre i un seny que sols unes forces amb quadres capacitats i amb
concepcions precises poden assegurar. Ei impossible de creure que
semblants virtads puguin ésser catalitzades en una conjunció on s'hi
troben diMordenadam mt barrejats l'esperit de « conservació » deia
nostre« republicans i In murrieria anti-liberal del « bolxevisme » del
P. S. U C,
Quan no s'ha sabut governar per a la pròpia classe, no es té eap ml
ca d autoritat per a governar per a totes, éà a dir, nacionalment, L'hora
de reconstrucció i la importància d'aquebta reconstrucció per a donar
al nostre poble un benestar i una seguretat de rida que el com pen ui de
les privacions sofertes fin« ara, l'hai de fer els que veritablement produeixen : els obrers, els tècnics, els pagesos, els intel·lectuals, els artistes i els hornea de ciència. I aquests ja tonen una organització i la
voluntad de fer-ho.

L'ACCIO PERMANENTdeta Resistència
interior de Catalunya, l'accio dei front de
la Llibertat, del Front Nacional de Catalunya i de les organitzacions polítiques i
sindicals que, així mateix, coadjuven amb la
puixança de llurs mitjans per tal d'enderrocar franco i el sea règim, acció que ha trascendit fins a l'emigració amb tons de visible
emoció, posen cada d'a me* de relleu la necessitat de la cristal, litzacio en un organisme superior capaç de representar dintre i
fora de Catajunya la voluutat combatent del
nostre poble. Voluntat de lluita i voluntat
construciiva en vistes al futur immediat, en
un mot, la necessitat d'unorgani f me superior
de la Resistència que, tal com ho ha estat el
de la Resistència dels paisas ocupats per
t Eix, esdevingut «I nucli entorn del qualles
formes institucionais del nostre poble prenguün la fisonomia çue els correspon i donin la màxima »ficacio al combat que mena
Catalunya.

c4mb cl cat a la tnà\

Ei socialisme al Poder
( Ve de la. pàgina i)
vides humanes, sol mitjà per a engrossir el contingut de les seves caixes de
cabals.
La lluita, dones, és ben clara. D'un
oostat el règim capitalista, amb tot e)
s 'gnit de desigualtat social, guerres i
misèries. D'altra part, el règim socialista nivellant l'economia, estructurant
un mon millor i sobretot procurant
que la humanitat no hagi de sofrir pe-iodieament les catastròfiques convulsions guerreres que la dessagnen.
L'elecció no é« gens dubtosa i «I po>>le l'ha fet. ja, en els països on se l'ha
consultat Ha votat socialista.
Per tant. la responsabilitat dels homes que dirigeixen la politica «n els
llocs on se'ls ha pertat al porter, és
Immensa, ja que de la llur actvaoto
dependrà que en altres països es doni
també la confiança als partits socialistes.
Cal demostrar al mon que els socialistes des del poder f»n una profunda
j reestructuració politica i economica
[que doni una garantia de vida i de de-

obrer«, traini el poble oatalà, es lliuraven en braço« de la reacció anglof rancesa, convertint- se en el millor dels
seus instruments ; i així veiarem com
aquells que es titulaven els més ferms
defensors dels Interessos nacionals de
Catalunya com Bbert. Aiguader, Companys i d'altres, treballaven des de
tots els llocs n l'avançada de la olau-^
dicacio i d'- la conti arevolocío, d'nn^B
manera tenaç,per adivldir-lo.cultivan^^
en gran escala el derrotisme »
c Contra els qui, «om Companys i
d'altres dirigents de la burgesia catalana, conseqüents en la seva politica
de tralcio a les llibertats nacionals del
poble català, incapaços de lluitar aí
oostat del poble, desdefora,hipotequen
la llibertat i l'esdevenidor de Catalunya.
Contra aquests i tota la podridnra de
dirigents polítics espanyols, socialistes,
anarquistes, republicans venuts als
interessos dels imperialismes i de la
reacció,nosaltres diem que mantindrem
ben alta la bandera de la lluita per
l'alliberament social i nacional de Catalunya. >

Noticies breus
Per primera vegada d'ença de la seva*
constitució, el Oevern Provisional de
Generalitzes reunira el dia 27 d'aquest
mós a Paris.
— o—
Per bé que la noticia no ha «stat encara confirmada, ó* dona «omaprobable
la vinguda del Govern de la Republica
i la seva instai.lacio a Frana.
Els diputats socialistes catalans,
al Parlament de la República

Els nostres companys del Partit Socialista Català, adherit al Moviment.
Socialista de Catalunya, Pelai Sala i
Pere Aznar, diputat« al Parlament de
la Republicà, s'ban traslladat a la capital mexicana per tal d'integrar-se en
funció de llurs cerreos als treball« deliberatiu« de les Corts de la Repnbliea.
El company Serra i Moret, President d

Parlamenf de Catalunya
Ld.ieïU ¿iiuumpaubles els carree« de
President del Parlament Català i el de
Conseller de la Generalitat, el «enyor
Rsvira i Virgili deixa d'ésser President
del Parlament. Com a conseqüència i
d'acord amb l'Estatut, aquest càrrec
passa automàticament el company Manuel Serra i Moret en tant ¡que VicePrésident del Parlament de Catalunya
França i el nostre problema

Pari«. —Ha estat fet publie el < Pro.
grama d'aceto governamental » dels
partit« i organitzacions d Esquerra.
£1 susdit programa ha estat sotserit
per tots els partits esquerrans i obrers
i entre ella pels que participaran en el
nou Govern de la Republicà Francesa.
En l'ordre de la politica estranger»,
a l'anexe tercer, el programa estableix ;
Ruptura immediat« amb Franco i reconeixement eel Govern
de la Republicà.

senvolupament democràtic, destruïa*
les influències i el domini de la plutocracia del diner qae te presoner
l'Estat, que, com a conseqüència perta
el pais al feixisme i a la guerra.
El mon necessita més que mai elea»
tritiar les «eves ferides, i això no
s'obtindrà fins qae s'implanti un* justícia social que esvaeixi l'odi que neix,
en tot ésser humà que estat privat del'
més indispensable per a viure.
Sense demagogia, pero amb fermes»,
els socialistes han d'anar implantant
llur programa a tot arreu on «e'l« hagi
plaçât per a portar les regne« del poder. Sense defallença i atacant amb
seguretat tots aquells interesso« creat»
que, per llei natural, «abem que s'oposaran a la seva desaparició per tots
els mitjana.
L'hora socialista ha sonat a Europa Í
al mon. De l'activitat i, sobretot, de
l'interès que posin els homes en servir
els ideals que els han dnt al poder, en
dependrà que el socialisme sigui ¡'exponent que doni satisfaccio a tots els
neguits 1 esperances de la humanitat
sofrent.

Per a la Resistència interior de Catalunya
EL QUE NO US OIRÁ LA PREMSA FRANQUISTA
fil petMfnism* d« Franco
l'au». — £1 diari Le Monde, comenta
al discurs fet per Franco a Toledo I fa
remarctr alguna dels conceptos expreasata pel dictador els qaals posen de
tu a n If e« t l'eventualitat d« dos camins a
seguir, ambdós Igualment desesperants, amb motiu de l'actitud que pren
ÄftDger ((avant l'Kspanya franquía
Lqaesta eventualitat és « que Espanya e« ¿la ne t a un« guerra acarni»sada o bé (¡ue es disposi a sufrir la
fam amb tota la. cruesa imaginable, en
«/ca« d'uri Itloqueigdel pais pels aliats. •

(cucio dels crims que tenen lio« actual
ment a Eapauya a cebert de la justicia
franquista.
Rs una edlci« recent del mateix diari
es publicu un extens document «n el
qual posa de relleu « L'actitud hipòcrita, que no pot enganyar a ningú »>
de Praneo. al decretar la llibertat con-'
Ucional d'una cinquantena
cuts politics a l'hora en
An les presons franquistes
tes, dotzenes de j
'
'
milers de condemnats per delictes politics. Kl susdit diari acaba l'article
« Le Monde », considerat üus ara
un b aquests mats : « Franco í el seu com l'òrgan oficiós del Govern del
ri'Qim poden i » rentar tota mena <lc General de Gaulle, publica un llarg
subterfugis, per tal de salvar quelcom j artiele~de François Clair, escrit de
del desastre en que es troben situats. tornada d'un viatge a l'Espanya de
FA que no podran euiíar. a no trigar, Franco.
;
s que la justicia del poble s'instauri
>, amb aquest fet, que els homes i les
institucions franquistes es vegin jut- Pais de l'abundància
¡ats per les seves victimes d'avui. »

Atmosfera de crisi

Lo fam, aquest- hivern,

,T¿£A¡ prendrà proporcions fràqiques
—' n .

Però B'obliden d'afegir que encara
que plogués, les centrals elèctriques
estan treballant amb màquines gastades i que no es poden renovar els
ois conductors perquè totes les reserves de coure que hi havia al pais
foren enviades al Tercer Reich.
França, en contra del qne diu la
premsa franquista, no enviarà energia elèctrica a Espanya, i encara
que ho fes seria precis muntar una
central a la Vajl d'Aran, amb transformadors nous, cosa fora de l'abast
de la indústria « imperial ». Es més,
fins i tot si això fes. es rebrien
000.000 kilowafs diari«, i Barcelona
sola en consumeix tres milions.

fer provisió. Fins i tot els més acabdalatí no es senten tranquils. E's
atacs a ma armada, els atracaments,
Franc« ha d'*ntregar els seus amics S. S
es multipliquen : quaranta, H Bar
celona, en vint i-quatre hores : as
als aliats
salta a banques, robatoris. Qui en
Paria. — La premsa d'aquesta dies
son
els autors ? Es dificil saber ho.
reclama amb insistència ('entrega, per
La
premsa
no en parla. Però tothom Descomposició econòmica
part de Franco, dels alemanys indesitestà d'bcord sobre l'origen d'aquest
jables que formaven part de les unitats
« L'abundància i la facilitat d« la malestar : Espanya ha entrat en
Nous impostos. Menys produc'le S. 8. i que es troben actualment a
vida son un dels temes predilectes una crisi econòmica que està a punt ció. Emissions constants de Deute
L'Anglatetro s'enfronta
(¿spanya. sota la protecció olicUl de
de la premsa espanyola. Els viatgers d'esdevenir tràgica. »
Flotant, qu« cal pagar amb noves
¡es autoritats. « iots els agents del naamb la « justicia » franquista
d'un avio francès obligat a aterrir a
emissions i que grava cl pressupost :
¿«me vençut, kan d'ésser entrégala
Londres. — En ocasió del procés se- Mallorca, s'extasiaven davant de les
Per tant, nous impostos. Les eues
immediatament als aliats », diuen
El que val una hora de treball comencen
M aparèixer a les ciutats.
unànimement tots els diari« parisenca. cret que ha tingut lloc & Cadic, violant botigues i els menús ; soldats nordtota norma de justícia elemental, con- americans de permis a les Canàries,
A certes fàbriques han hagut d insA
continuació
d'aquestes
encoratdeclaren que Espanya és l'unie puis jadores frases, l'articulista de « Le tal·lar « botiquins » en els quals
« Caudillo o Excel·lència,
i socialistes, el govern angles ka en•^•Vi* farsa qu* no pot en ganyar ningú » carregat el seu ambaixador a Espanya, d'Europa en el qual la vida es nor- Monde » dona unes quantes dades l'únic medicament és la llet. Prefemal ; cl corresponsal d'un diari es- quo els nostres lectors ¿e Catalunya reixen donar un glop de llet amb
^•^
diw « Combat »
Sir Victor Mallet, per tal d'informar el panyol, de retorn
de Paris, escriu
conyac a l'obrer que PS desmaia de
Paris. — El diari «"orneai, un dels tïovern de Franeo que, en el cas d'ésser als seus lectors : « Per ü podré saben de sobres i per experiència defalliment que pagar-lo de manera
Els
salaris,
per
exemple,
ban
augcondemnats
els
susdits
republicans
j
mel populars de la capital, es fa ressò
prendre cafó i llet a pleret, menjar mentat d'un trenta per cent sobre que pugui menjar decentment.
d'ona de Ien darreres maniobres por- socialistes, el govern anglès es creur* u:
bistecs,
-*-'- favorejar plàtans i taron- els de 1936. El nivell de vida, en
L'or puja, Ien joies comencen de
•n
el
dret
de
considerar
el
cas
degutades a cap pel « Caudillo » . la de la
gea ».
canvi, ha pujat d'un promig de DOU a apar cercades. L'ocultació
substitució del títol que s'havia atorgat ilament.
" En efecte, podria també com- quatre cents per cent. Un peó de està a l'ordre del dia. La pesseta,
«II mateix pel d' « Excel léñela.« Aquesprar-se vint pernils, si li passés pel tramvies guanya 14 pessetes de que fa un« dics es pagava de « stra» Un milió d'homes a Berlin »
ta substitució, — diu Combat —, i» d'un
cap, i íins i tot vint vestits, vint
perlo » a 17 pessetes, a França, es
infantilisme qu« so's poden admetre
Paris. — rtcgons comunica l'Agmicla parells de sabates, vint capses de jornal i un quilo de farinetes val 14 ootitzti ara a 9. 50.
«It que no s'han adonat que el mon
pessetes.
L
hora
de
treball
es
paga
/I* trobat els camins ile la democràcia Reuter, Franeo ha confessat, en el curs cigars. La seva imaginació es can- a un promig de 2-3 peïseles. Un
Heus aci. ara, unes xifres quo
seu darrer discurs, el compromis saria de demanar abans que els
i de la llibertat * que, per aquest mo- 'lei
quilo de pa de « straperlo » costa 5 dona « Le Monde » sobre el pressu(uè
havia
contret
prop
de
les
auteritats
magatzens d'abaslir-lo. Res de cues hores de treball, on quilo de pata- post familiar d'un obrer :
tiu, no t'adonen tampoc que llurs dies
ilemanyes, d'enviar un milió d'homes
>te govern ton comptats ».
']93(J
1945
i Berlin, n l'inici de l'ofensiva dels ni d'inscripcions. Comprar esdevé te* val noranta minuts. Bé es veriun plaer ; n'hi ba prou amb su ber tat que per ajudar una mica fcls
« Col intervenir », diu « Le Populaire » )xèrclts russos. Kls diaris comenten escollir. Si, la prtmsa té rao de * productors » la majoria de les em- Despeses (lloguer, vestits, alimenti:imb visible hostil • 11 tat els termes del
cio,diversos.. 35505
1.396
Parte. — L organ central ü«i i'a.ui liseurs 1 coincideixen en considerar lloar aquesta abundància que « fa preses han augmentat les jornades
428
665,70
áoeialista Francés, demana en la seva que cal prendre una actitud enérgica i -omniar tota l'Europn ». Si juljem de treball a nou i deu hores Aixi Salaris
odiólo d'avui, que el Govern Franeés decidida « per fa! d'acabar amb sem- la prosperitat d'un pais pels seus podran comprar un qnilo me» de Diferències
7235
730,25
intervingui per tal d'e.vitar la presse» blants discursos i amb els' que els fan. » mercats i les seves botiguee, cal do- patates o dos cents grams d'arços.
(en més) (en menya)^
nar a Espanyn, sense contradicció
Millor dit, això s'esdevenia niïs
Tenia raó Ui Presidenta delüfCreïT
possible, el primer lloc,
fa poc, car ara, amb les restriccions Hoja Suissa, que quan vingué a
«
Amb
tot
en
aquest
més
d'octuelèctriques, els obrers cobren sola- Barcelona fa uns meso.« contestà al
En oposició flagrant envers els principis essencials del dret i de la justicia,
Franco ha organitzat un procés monstruós contra vint-i-dos companys que bre de 1945, l'atmosfera que s'hi ment les cinc sisenes parts de llur Sr. Corres, qtre li preguntava què li
$ofreixen presó a Cadiç. Llur fermesa i fidelitat envers els ideals socialistes i respira no és pas la d'un pais ric i salari i els patrons veuen disminuits havia semblat la situació de la ciutat :
rep« Wie «nJ fan témer p'er a etlsunn sort irreparable.
satisfet. Es une atmosfera d'inquie- llurs ingressos en un 40 per cent
Es l'únic lloc d'Europa on be
Cal ftr tot el possible per tal d'evitar aquest nou crim.
tud - gairebé d'angoixa —, com- i - o m a m i n i r a . Sis dies de treball al vist—que
la gent ric* s'atreveix a
Aixequem a Catalunya, i a l'exili el nostra clam de protesta.
parable a la que França conegué a mes - a les fàbriques i vint dies
Deturem la mà tfel botxí del nostre poble !
l'entrada dels pitjors hiverns d ocu- de vacances. « La culpa és do la menjar bistec* a la vista del públic.
Es que era h primera ciutat de la
Salvem eie itoetree germane ele Ca dio !
pació. Tothom que pot s'apressa a manca de pluja », diuen els diaris.
Peninsula que visitava.

Cartellerà

d&idoAtant
Subscripció pro « Endavant »
13.478 fr.
SMI anterior
Subscriptors que pagaran
una quota regular mensual :
100
Silvi Torrent
un mes
200
Conxl i Paco de Moneada >
50
loan Morera
»
200
J. S «K. P
•
100
Miquel Jaime
»
100
Isabel Peiró
»
Subscripció extraordinària :
56
LI. Aumatell
140
B«act Iscla
20
Hipòlit C. Mestre
200
Familia Batalla i J,
50
Pepcta Vidal
50
Carme Buiria
68
Josep Moreta
100
Un del P.S U.C. d« Burdeus
50
Pau Pinyol
50
Bernat Joven
40
8. Berra
Delegació del M. S. de C.
500
d'Orléans
isTsw
Total

'isu !•• •ub·oripoion· i
donatius par gir postal al
Compta courant postal Montpalliar n- 496.26, Josep Buiria,
8 bla, rua Ramon Lull, Perpignan, (Pyr-Or.)

Administració
Preguem a tots els companys que, per
tal de refulautzar la marxa del ¡nostre
Butlletí, vulguin enviar-nos el més aviat
poMáblt la liquidasi» dels números rebuts.

ô nd a v a nl
Un exemplar t
5 fra.
Subscripció do 10 «
60 «
Amb et preu de la subscripció van
compresente« despeses d'envio.

Noticiari de l'exili
Els pintors catalans
a l'exili

Nota pregada

La '• Federació Espanyola de De.
portals i Internats Polítics Vieti'IIMW «lei Feixisme >, ens prega dt'
pulì J i car ia següent noia :
Ku l'inipossibililat de oonvsptmclre a lo les les demandes d'adhesió
individuals i ool.lecliws, preguem a
lots els Deponíais, Internats i S. T.
()., d'adrecar-se a les Delegación^
Depai'lementais deponents d'aquesta
Federació, per l'obtenció d'una niés
rapidn solució.
. I .es vídues, orfes i fainilars directes dels caiguts, es donaran a conèixer a través de les Departamentals.
Al temps tie pregar als Delegais
Departamentals d'aeel.lenir les tasques de coordinació i de legalització
de llurs Deparlamentals respectives,
ens plau anunciar que cl (lonsell
Nacional s'ba traslladat de hi Bourse du Travail, a Toulouse, al local
de la Federació Dcparlamenia!
Francesa, 7 , ' r u e des Aris. a Toulouse.»
Nova publicació
Kl Secretai'! (.renerai,
Htm rebut •• Proa » partantveu del Partit
J. Domènech.
Estat Català a l'exili. La nova publicació
ve a afegir al concertât la premsa de l'exili
una veu més contra el franquisme i pels Demanem noves
principis de la democràciadintre la llibertat
Les peioouc!» qiui puguin donar nonacional dt Catalunya
es de la s«nyora Maria Majora fiaranDes it se m mantenir amb « Proa » les més ta, esposa de Felip Grau. sergent riel
cordials relacions i esperem que en el combat i'os de Seguretat de la Republica, i de
que ens és coma, dt la lluita contra franca, Murs (llis que habitaren a Arromanches
per la República i per les llibertats de Ca- (Calvados) al 1939, son pregades d'atalunya ens trobarem costat a costat en tot •treçar-se al senyor l'uig Pujades, 16,
moment.
rue St. Mathieu, J'erpignaii.
CINQ ARTISTES catalans han'cxpol>at darrerament a DREUX íE.-et-L).
'/obra ae conjunt ha estat molt admi•ada 1 lloada. La premsa local ha reicrvat a J. Rebull, P. Planas, A. Clavé E. Grau-Pal a i A. G. Lí»molla un
acolliment digne d'aquesta admirables
artistes qu« tant alt han plaçât, al llarg
'(e llur exili, al prestigi de l'Art català.
Sentim que la manca d'espai no ens
permeti coment'ar com es mereix e]
conjunt valiosissim de les obres expo.
><ades. Revindrera, pero, pròximament
"Obre aquest tema per tal de fer res.
sorgir com es mereix la tasca intel-ligent 1 patriòtica de tota els nostres
're« artistes, i particularment dels
imics esmentats.
A P E R P I N Y À , un altre pintor català,
í Pico, ha exposat a la sala Aragó un
conjunt de tele« en les quals s'hi recollien els aspectes més tipies i els més
. rttsttos Indrets de la vila.
KI nostre distingit amic ha rebut les
f licitacions de tots els'seus nombrosso
admiradors. « E N D A V A N T » hi afegeix
i s seves mos »foctuoses.

Juseiitia Collado, Hôtel des Pyrénées
i Montauban, (Tarn-et-Garonne^ de- S- £>]E C.
-nana noves d« Francesc iCollado Albertus, .de 22 any«, que residia a Morn- Cartes d'adherent
baet, (Còte-d'Or), fins al juliol d«l 1913
Pregruem a totes les seccions del
l'un feu internat a Alemanya.
Moviment Socialista de Catalunya que
Aneara no ho hagin fet, d'envjar-ros Ja
-elacio d^'ls adherents que compten
Els companys qu<» puguin donar no- <mb el número corresponent de les
xes d'Antoni Muret, d* 8. FeHu de •-artes «listribuíáes.
Tots els adherents aïllats que no tin'luíxo's, qu« fou deportat i internat al
camp de Manthausen. a A'esianya, i-cnin encara la Carta d'adhérant, han
matricula 5.053, BI-HKZ, son pregata te demanar la immediatament al Secretariat.
<le fer-nos-les conèixer.
- O —

Correspondència

Tota la correspondència per al MoviPreguem, també, als que coneguin el hnentSocialista de Catalunya ha d'anar
parador de Joan Calvo, de Castellfrer- idreçada a,
sol, que residia a Saint Maximin, (Var)
MOVIMENT SOCIALISTA
i a Toulon, Bd. Jofïre 143. de fer-nosel conèixer
DK CATALUNYA
8 bis, rue Ramon Lull. Perpignan, P-0

FRORT DC LA LLIBERTAT ha posat a la venda ej segell sn
colors, reducció del pasquí difós arreu de Catalunya, a Valencia i Balears, al preu limitat de CINQ francs
Tot's» les comandes poden anar dirigides indistintament a
les Delegación« del « Moviment -Socralista de Catalunya », a
¡'Administració de « L'HORA » (publicació del Front de la
Llibertat), Boite Postale n* 37, Perpignan, i a l'Administració
d'« Endavant », 8 bis. rue Ramon Lull, Perpignan (P. O.).
VINT SEGELLS venate a l'exili esquivalen a UN PASQUÍ fixat
a les poblacions deessa nostra ¡UNPASQU9éa un'crit d'hostilitat f una crida al combat per l'alliberació nacional do
Catalunya i per la Republica.

Finano«u UN PASQUÍ d'hostilitat contra Franco I
Subscriviu vo« per VINT SEGELLS d'ajut a la

« Campanya d'hostilitat popular
contra Franco i el seu règim »

Vers la unificació del Socialisme Català
El Moviment Socialista de Catalunya força aglutinant

El Partit Socialista Català s'adhereix al Moviment Socialista de Catalunya
F$e«vi«ígx*tfc* *
M i l duia ») d'octubre — simbolisme d'hora es m a n i f e s t a r à en tota la seva
(rapant ! — el ('oriseli Directiu del agudesa. Es la consequência d'aquest*
Moviment Socialista de O a U l u n y a h a ro- tfrun forca socialista rçae representa e
but l'adhesiu q«u; el l'arti t .Socialista ( M . S . de C. Ks .-1 t r i o u i f del M.ts deC.
Català, t r » mei compte t i n g u t « '''• la nc- i el t r i o m í de la n o s t r a politica sobre el*
Cfssitut urgent de sumar i'oluuta.tstdin- personalismes politics re 'Olzi.is peí
treifor» <tc Catalunya, p?r lalil'a,i&ra ambiciona m o s q u i n u s . Heria un grei
la creació ü un vigorós m »rimarti.socia- error no volc-r reconsiderar aquest fili« ta actèrtlteamcn/ e*/a/;< coortíi» aní patentiUat pel balan«; f r a n c a m e n t fave
les Acttint&ti, dis}>ertes, ¡icr aconsfíjuir rabie dels deu mesos d'actuació del M
una iiinjor eficàcia i preparar les '-on- S. de C. l l r r o r q u e f i n a l m e n t ha de re
dicions ¡jftr a jnníer constituir el gr*n. caureambtotes les sevesconseqiit-ncie!
pardi de la. ciasse treli3,ilndt>r& ca/a damunt ilels obcecats.
Voler ignorar la r e a l i t a t no és poder
lana ».
forrar
la realitat.
— o—
l-'a exactame.nl deu m< sos — el U df
La forca creixent dol M. S. d<= C., el
l<en«r d'enguany — ts c o n s t i t u í a a To valor i la personalitat dels seuadiri^entís
losa del l . l e n f u i í d u o el M o v i m e n t So- 1 m i l i t a n t s emparentáis amb totes le
clttllfcU d « * C a t a l u n y n . li'aleshort-a ei.í;a gestes heroiques del nostre poble,augel oa»ni fforregut ésc.oMNi-icrable.Tant menta considerablement la responsaa C a t a l u n y a coin a l'eilli, la idea d'un b i l i t a t dels seus quadres. Mai no hen
f r o n t organi« d"l socialism" cat«là ha esquivat els nostres deures, mai no hem
arrelat p r o f u n d a m - t i t . i'odriem d i r q u e egat'jat els nostre» esforços, mai no
les nostres alea son ja prouf >rtes, quan hem assajat de sostreure'ns a les noa
encara el .M S. dt; C. no ha sentit el tres responsabilitats polítiques o resisdesl^ de fer Marruca volades
tents Avui, però, aquestes h a n a u g m e n El Vtovlm*MU Socialista de Catalunya ut seguint una progressió geo'iiètrica
ba desvetllat les himpaties de tôt
:ontínuament superada. Els mateix*>&
a q u e l l s que, adhert-nts o no, cerquen problemes se'ns presenteu actualment
P«r propi neiíuít la solució dels pro •trnb més acuitat, més directament lliblemei que p l a n t e j a l'hora actual. En- gats a nosaltres, al M. S. de C.
i;4 del camp a n t i f e i x i s t a i obrer el M.
A la necessitat d'introduir un non
S. de C. no contix enemics. Les sèves concepte de democràcia, de crear una
posicions politiques i l-.-a seves ambietica politica, d'incorporar Catalunya
cions Interpreten fidelment el «cutir de - i per extensió la Peninsula — a Eu
vactä sector» d'opinió. SI la CUD c ï erisopa, s'hi suma més imperiosamemque
tica d-« les Rransorgaiiitzaclons radica
naai el d - u r e inexcusable de salvar les
«ssencialíue'it en l l u r f >rea i n t e r p r e t a llibertats catalan«s i la República. En
tiva. podem d i r que el M. S de C. neix t a n t que socialistes i en tant que cataja corn un f ran partit, t a n t pel ressò lans, tenim clara consciència del lloc
que ha desnertat en lea masses com d'honor queens escau en aquestcombat,
pel voluai de les seves ambicions, pla- i entenem l l i u r a r lo de» de primera 11i;aties — prr d a m u n t de tots els egois- nia, dignes del nostiepoble, de l'avenir
me* p a r t i c u l a r s — en l'angle de conf l u è n c i a dels Intei-ehsoH de Catalunya . del M. S. de C.
Eujaquest terreny, com en tots els
i del »tu poble t r e b a l l a d o r .
A desgrat de ia maneu d'una contex- alUffe, la iderittlleacio amb el Partit
tura orgànica detlnittva, repetim que ¡Socialista Català és absoluta, total,
el W . b de G. é« ja un» veritable força tín l'exUl, en la resistència, la frater
política amb la qual cal comptar. A iiítat de les nostres armes forjarà le«
Condicions politiques favorables a la
nosaltres uo ens seria permès Ignorar
bo, als altres no els és permès oblidar- coüttltucio del gran partit socialista
ho. Rera el M. S. de C. una gran força ¡atalà, a l'entorn del qual, la classe
reballadora catalana retrobarà l'ínsnova i socialista, autènticament cjta
lana, es disposa a jugar un paper irn- rument polític de la seva expressió i
portanlisaim en el terreny de la nostra Catalunya el sentit de la seva historia
politica nacional. Políticament, someis nn nou sentiment de la seva personaintèrprets a Catalunya del pensament ltat i grandesa.
Un darrer esforç és encara necessari
europeu de po^t-guerra. Orgànicament,
sum la trennst del «ran partlisooialisU per tal de cloure el procés d'unilicacio
el procés de gestació del qual ba en- de lesforces socialistes catalanes. El í'uur de Catalunya i del nostre poble
trat, avui, en una nova fase.
La relació de forces d.; la politica reballador en depeneu. En aquest tercatalana ha v a r i a t sensiblement. Kl •eny reservem al l'artit Socialista Capanorama politic actual noésel mateix ;ata el lloc que es mereix En socialisdel 19:9. [)e f e t . la poLtloa catalana es, f r a t e r n a l m e n t , us reben».
Birueu els benvinguts
adoieix d'una crisi latent que tard o

A

« Campanya d'hostilitat popular
contra Franco i el seu règim »
•
Arreu de la nostra terra es porta a cap una intensa
Campanya d'hostilitat contra el règim tirànic de Franco.
Pertot, el« equips útt Front de la Llibertat menen ardi«
dament la primera fase d'agitació recolzats per la
simpatia de les masses populars.
Cl sosteniment d'aquests grups, l'acció de Resisten*
cia, exigeixen de tots nosaltres el màxim esforç econòmic. « ENDAVANT » i al MOVIMENT SOCIALISTA OE
CATALUNYA aportenja 4e» «l'ara llur concurs entusiasta
amb el recolzament moral i pràctic de llurs organismes
a l'acoio del Front de la Llibertat.

Per »ixo demanem s. tots
el» nostre« amics i simpatitzant« de respondre a la
crida fsta pel « Front de la
Llibertat » per tal de finan«
car la Campanya d'hostilitat
centra Fra neo i el seu regim.

VINT SEGELLS venuts a l'exili
son UN PASQUÍ fixat a Catalunya.

ai Moviment Socialista de Catatunyf
per Miquel FERRER
ATENENT la invitació del Consell Di
rectiu del Moviment Socialista de l a t a l u
nya i coincidint amb el seu propòsit, el pro
pòsit i orientació del PartilSocialista Català
nascut a Mèxic cotn a conseqüència de la
reconstrucció del moviment socialisti
d'orientaci" democràtica i autenticameli
catalana ha estat acordada la nostra adhe
sio col lectiva a aquest movimentsocialista
que dintre de Catalunya i a l'exili té com
a finalitat primordial preparar les condi
ciens que pugnin donar vida i fortitnd a
gran partit socialista de la classe obrera
catalana que és indispensable per a la reconquesta de les nostres llibertats i per a
reconstruir el nostre pais posant-lo al priir.er rengle entre els pobles lliures de la
nova Europa.
El Partit socialista Català, d'ençà de la
seva fundació ha vingut treballant per arribar a punts de coincidència amb els diversos grups o tendències del socialisme
autoctonque hi haviaal'exili. Actualment,
considera assolits bona part dels seus obectius d unitat ampla i fraterna i té en els
seus rengles companys de les diverses tendències del moviment obrer de casa nostra,
homes que han exercit els més importants
càrrecs públics a Catalunya ialaRepublica ;
caps. oficials i soldatsde l'Exercit Popular;
ntics militants i dirigents ^sindicals ugeistes ; intel lectuals de les diverses branques ; professors universitaris, mestres
d'escola, escriptors, artistes ; treballadors
de la ciutat i del camp de Catalunya. No
emarquem aquesta munió selecta dels nostes militants actius com a cosa que hagi
de permetre fer prevaler els nostres punts
e vista per damunt üels criteris dels altres
lompanys que a casa nostra, a Europa i a

Tot caminant

Una pluja de Socialisme
per Knric BHUFAU
1

6' ben cert que la natura sovint
»interfereix entre els desitjós
dels homes. Diumenge mateix, per
w anar més lluny, a Tolosa del Henmadoc, el pariu germà, el mes gran
rganisme obrer de la Península, or<anitza un acte per t I d¿ demanar
t reconeixement del Govern de la
República. Enaquest acte hi prenien
parí els representants dels partits s&cialistes sud-americans.
El Trianon Palace estava ple
de gom a gom ; l'entusiasme me
surat i responsable emocionava ; veritablement era i duïael segell socialista ; entusiasme sanitos que feia
circular la sang roja, la bona, per
les venes del cos humà a un ritme de
de joventut. Els oradors, amó accent
diferent feien ressonar llur veu càlida dins del local i era escampada al
carrer com un ocell lliure yuan desgrana melòdiques, pero ¿a natura,
com dèiem jnts amunt, no corresponia
a les oracions generoses com el poble
hauria volgut, i en ¿¿oc ctel Sol fernos l'ullet i acariciar-nos manyagament, una pluja finissimo i fresca
«ns acaronava i, per g uè no dir ho,}
feia creure a la geni simple la mulat
voluntat d"un poder advt-rx. Però /o j
no en feia gaire cas i callava perquè
sabia que al cul del sac indubtablement lii trobaríem ¿es engrunes. I
plovia wise parar i jo reia i reia
també sense parar i mormolava dintre meu Que n'estan de contentes les
nostres arrels, com llucarem si plou
aixi ! /quina fermesa d'idealt ' (Juin
arbre me* gran serà l'arbre socialista
i quina seguretat i quin treball més
plaent podrem dur a terme demà a
Catalunya sota l'ombra fresca d'aquesta grandiosa rama del socialisme
autèntic, de l'itnic socialisme que en
realitat hi ha, que ens aixoplugarà
als catalans en toies ¿es tempestes que
el capitalisme mundial o bé le* influències tstrangeres voldran i voldrien desencadenar.

l'Africà, militen al Moviment Socialista d estructurar la leorganilzaeio sindical que
Catalunya. Ho fem per a remarcar, amb haurà de substituir el sindicalisme falangoig, que els esforços esmerçats han troba gista i que ben segur esdevindrà, com semressò entre els socialistes més consclei'tsd pre, una for<;a impossible de deixar al marles diverses tendències que es troben a ge en als problemes r»e la reconstrucció
Continent Amorlcà exiliats. La conjunció nacional que comportarà una intervenció
dels diversos sectors 'permet presentar da directa en la nova ordenado economlcide
vant dels companys de l'interior de Cata Catalunya.
É
lunya i davant dels de França i d'Africa un
I el que és mas important encara: dontrà
estol de militants disposals a la feina Les confiança als companys de l'interior de
nostres actuals Delegacions de la Oran Catalunya i també ells podran presentar-se
Bretanya i de les ¡principals repúbliques davant dels altres sectors politics i sindi
americanes ens permeten d'assegurar al cals amb tota la força representativa dels
Moviment Socialista una col laborado in- socialistes exiliats als dos continents.
Força
na. ruiya
tensa, variada i d'eficàcia per a la lluita recolzadora de Pur accio davant d'«r
d'«nü£s,
antifranquista i de cara a la reconstrucció d'adversaris i d'enemics. Força posfll
nacional catalana, orientada envers una que està incond¡cionalnie»t al seuu s«rWT.
confederació de pobles lliuri-s d'Iberia.
Heus aci unes quantes dades per a deTambé en aquest aspecte hem fet la nostra mostrar la importància del Moviment Sociatasca : tenim establertes relacions ben cor- lista que des d'ara ja és un sol bloc a Cadials amb els companys socialistes d'Euz- talunya, a França, a l'Africa i en terres
kadi, els de Galicia i fins i tot amb uns americanes.
quants destacats militants del socialisme
Cap cosa del passat que pugui afeblic la
espanyol que coincideixen amb els seus nostra acció conjunta ha d'ésser suscitada.
companys de l'interior d'Espanya en rei- Ningú no ha de recordar errors i posicions
vindicar acordsja vells però sempre actuals d'altri que vinguin a fer sagnar de aou Ics
propugnadors d'una Federació de Repú- ferides de la discòrdia socialista catalana.
bliques Ibèriques.
Les experiències de tots plegats son prou
L'adhesió col·lectiva del l'artit Socialista alliçonadores. Els recents articles dels benatalàal Moviment Socialista dtCatalunya volguts companys Coll, A leu, Can Ion,
ha de permetre una acció intensa i degran Comabella, Xuriguera, Bueso, etc, han doeficàcia a tot arreu on hi ha nuclis d'exi- nat als que sorna Amèrica la segure t« t del
iats catalans antifeixistes. El Consell Di- bon carni emprès, la fermança de com les
ectiu de França podrà parlaren nem dels 1 icons del passat immediat han servit per
socialistes d'Amèrica davant dels altres a bastir un pensament comú alliberat de
partits i organitzacions catalanes, davant mites i de dogmes, capaç d'inspirar o»del moviment socialista i demòcrata espa- 'iança al nostre p«ble i esp*cialm«nt a1 la
nyol davant del moviment obrer interna- classe obrera de Catalunya que veu *fi~$l
ional. Els que encara som a Amèrica, po- socialisme autòcton que representem tots
drem actuar amb la representació total del plegats unmavimentcoratjos i responsable,
moviment socialista i això donarà molta revolucionari i constructiu alhora.
més eficàcia a la nostra acció i ajudarà a
En aquesta avinentesa, saludem ttab
decidir els treballadors més interessants de emoció els comp<mys d*la Resistència,capr
il·lació socialista que encara resten al mar- devanters en la lluita« ajrtiíranqui«*« i raege o sota disciplines forasteres contràries i •eixedcrs de tota la noatra ^preocupa«» i
nernigues dels interessos morals i mate. ajut; saludem als superviven!*À& la~ barialsdel nostrepable. Les nostres comissions bàrie nazi ; trametem una fraternal abraçada
de treball i d'estudi podran comptar amb a tots els ferms lluitadors del Moviment
n major contingent de col·laboradors i Socialista de França i de l'Àfrica. I tenim
'intercanvi d'idees i la multiplicació d'ini- .empre un. record emociaaat pels mala«
iatives p«rmetrà demostrar com sen de fuanyats caiguts a casa nostra, als camps
iremetedores les perspectives que el so- de tortura alemanys, als que moriren comialisme català té de cara al futur immediat ptent per l'alla>eran»ent de França.
de Catalunya. El nombrós sector de diriFidels a la seva memòria, hem de fer-ûos
gents i militants del moviment ¿¡indicai de dignes d'ells actuant sempre al servei de
asa nostra, en cordials relacions ugetistes 'ataltm/a i del Sooialisme.
cenetistes, farà que, des d'ara, es pugui
Mèxic, O.F. Octubre del 1945

Eus oci alguns dels components
del Partit Socialista Català de Mèxic
adhent

al Moviment Socialista de Catalunya :

J. AimamI, Alcantara Gusart, A. Arti«Gener <TUner>,
Pere Aznar, Felip Barjau, Dr. Bergos Ribalta, Jaume
Camps, Joan Carreras i Palet, Victor Colomer, Dr. CU*
Yàs, Pere Escrivà, Angel Estivili, Miquel Ferrer, Pere
Foix, Joan Fronjosà, A. Gilabert, Joan Gilabert. Carme
Julià, Marià Martinez Cuenca, Pere Matalonga, Dr. Mi^
ro, Ramon Perera, Dolors Piera, Francesc Requena
Mas, J . Roure Torent, Pelai Sala, Manuel Serrai Moret,
J. Soler i Vidal, Villarubia, Joaquim Xlrau.

Fer UN nou subscriptor permet publicar i repartir
( U n i r é Catalunya DOS números de l'edició miniatura.

T91» el t llegidors d"« Endavant » en» han d'aportar
un nou subscriptor

