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SOCIALISME

•-ORQAN CENTRAL DEL MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Una politica socialista s
Enderrocament de Franco*
Retorn a les llibertats democràtiques.
Consulta popular I voluntat republicana.
Tot el Socialisme peninsular es movilitza entorn
d'aquestes posicions.

El Moviment Socialista de Catalunya veu confirmada,
en el moment present, per la voluntat de les masses repu- *
blicanes de l'interior i de l'exterior, la posició politica que
defensa des de fa temps
PdiíoticU

MITRES, SOCIALISTES.

El Moviment Socialista de Catalunya
és el fruit d'una llarga germinació determinativa de l'evolució espiritual i
•ocrkl del poble català, de l'esforç silenciós i recòndit d'aquest poble per
adaptar-se a n.oves formes de pensament' i a un concepte superior de la
vida civil. Alguns han confós tl Moviment Socialista de Catalunya amb
aquests esclats temporaris que es donen sovint per a canviar de jeia o per
a refondre elements dispersos amb
il·lusions de poder. Posades a pressió
ie» consciències « través d'uns anys de
guerra civil i de guerra mundial, les
me« sensibles, les més despertes, es
trobaren a la sortida de l'esborronadora
hecatombe an una atmosfera lluminosa
que ¡a no oferia contrasts ni trencacolls,
sinó simples accidents, ondes d'un mateix corrent que mena a la mateixa i
platja, al mateix objectiu : la salvació
de Catalunya I el Moviment Socialista
fou una cosa espontània, cordial, viva,
que el mateix va donar-se a Catalunya
que a França i que a les altre» comunitats catalanes escampades pel mónFenomen nou, inesperat, pero de
gran profunditat tan mateix Es natural que alguns no'el comprenguin, so^brttot el» que tenen de la política un
concepte trivial, fet a imatge i mesura
de la seva personalitat tot just embastada. El Moviment Socialista de Catalunya no ha vingut a competir amb els
partits, grans o petits, majoritaris o
minoritaris, que es mouen encara com
espectres en l'arena escorredissa de la
politica de l'emigració, nodrida de migranyes, d'especulació roina i de badoqueria incurable. Es el que els vells en
deien un flabell, i ha de remoure l'aire
per a renovar-lo, per a fer entrar partícules de »alut en l'atmosfera corrupta
que no ha pogut regenerar la terrible
sotragada, El Moviment Socialista de
Catalunya no f» una cursa pel poder —
aquest poder remot i vague que fa
somniar els cap-cnlents — però assaja
una altra forma de poder, el poder de
la dignitat, del servei desinteressat a
U causa que és de tots i a la qual se li
voljfer rendir'un divident sense fornirli Capital.
Nosaltres, socialistes, comencem a
fer el capital de Catalunya Com l'inici
d« tots els capitals, ha de ser un capitai fet de privacions, de renunciaments,
de fines generositats. No afalaguem la
classe obrera quan afirmem que és la
única capaç d'aquestes virtuts. Tampoc
exagerem quan diem que tot ¿1 que en
el món hi ha de sòlid i consistent es
deu a l'esforç dels treballadors, treballadors en el més ample sentit de la paraula Ela burgesos han parlat molt de
Catalunya, alguns han arribat a aixecar-la com escut, però, invariablement,
a l'hora de la prova', s'han passat a
l'enemic. Sense el concurs decidit dels
treballadors, Catalunya no se salvaria.
Ni existiria. Catalunya, avui més que
mai, t ó-pe Is treballadors l'atractiu de
la seva orfanesa, la tragèdia de la seva
destitució. Es la nació proletària, privada de drets, lassa de l'esforç de rendir fruit sense compensació.
El Moviment Socialista deCatalunya,
com la flor del desert, va nàixer quan
l'ardència de la guerra civil extingia
les darreres esperances. I avui, quan
encara les deixies de la llagosta repassen la' terra exhausta, el Moviment
Socialista empeny la labor germinativa
i dona a les forces obreres un sentit i
una consciència. L'entesa entre els
Consell Nacional i l'Aliança de Forces
Democràtiques ja és un fet' Kl Comitè
Permanent de la Democràcia Catalana
representa la incorporació decidida de
les forces sindicals a l'exèrcit de la llibeftat de Catalunya. Des de l'albada
aegra de 1939 res no s'havia produit
en* el nostre món esquifit que tingués
tanta importància. Els que no comprenguin la significació positiva d'a-

Reunió del Consell Directiu
del M. S. de Catalunya

quest signe de vitalitat i d'avenir son
gent mancada que van a les palpentes
en recerca de la pròpia tomba.
El Consell Directiu del Moviment Socialista de Catalunya,
I podem dir-ho amb el legitim orgull
del sembrador abnegat que no compta reunit a Paris els dies del 15 al 17 d'agost, en set sessions
els dies que manquen per la collita : consecutives, ha examinat detingudament la marxa dels proel Comitè Permanent de la Democràcia blemes de la politica general espanyola eli particulars de la
Catalana s'ha "fet sevala nostra vella -politica catalana, i els propis de l'organització en tant que
idea de la convocatòria d'una Conferència Nacional Els il lusos que pretenen força propulsora del recobrament nacional de Catalunya, de
detentar el monopoli permanent de lluita del proletariat català, i d'instrument de combat contra
l'opinió democràtica del nostre poble la tirania i el despotisme franquistes.
han rebutjat la idea de la Conferència
Ha adoptat els següents acords :
Nacional al·legant que seria un guiriPOLÍTICA GENERAL En compliment de les normes establergall de raons i de disputes. Probable- tes en la resolució del Consell de Coordinació celebrat a Toument endevinariem els motius de les
seves temences. A nosaltres no ens en louse els dies 6 i 7 d'abril darrer, sincronitza l'accio cada dia
inspira cap. Ens plau la discussió. La més efectiva del Moviment a l'interior i a l'exterior de Cataluvolem. Volem una discussió elevada nya amb els organismes que accepten obertament la politica
per damunt de les cledes dels partits, de retorn a les llibertats democràtiques senyalada en la Nota
una discussió de fons nacional, de ge- Tripartita de 5 de març de 1046 i t la declaració de l'Assemblea
nerosa emulació, que desvetlli les ener- de la O.N.U. de 13 de desembre del mateix any.
gies somortes de la Catalunya eterna.
POLÍTICA CATALANA. Accentua l'esforç per la unitat de la
Volem, com diem a Catalunya, « veuresistència
i desitja consolidar el franc progrés que represenre'ns les cares », en el millor sentit de
lu paraula, per tal que tots i cada un ta la constitució del Comitè Permanent de;^a Democràcia Capoguem aportar el nostre concurs de talana. Persisteix en el pla de reestructuració de la politica
rao i aportar després el nostre ooncurs nacional catalana a base d'un sol organisti que englobi totes
de força.
lesJorces,rep.resLenlatiye£^de Ia.demoçi^njSca*aIorïO-rfí^l'i«*e
Volem la ' discussió, "clara, elevada,
rior i l'exterior i en la convocatòria d'unatConferencía Naciopera precisar actituds i fixar posicions.
Es amb la discussió civil que els nos- nal quefixi el programa de reconstrucció nacional deCatalunya.
UNITAT SOCIALISTA. Es complau a constatar els avenços
tres problemes han de ventilar-se, com
fan tots els pobles civilitzats. Els tota- fets en aquest sentit que, mantenint les finalitats i l'estructura
litaris no son amics de la discussió i del Moviment, permeten d'esperar la pròxima refosa emb les
només exigeixen disciplina. Nosaltres forces del P. S O. E. que operen a Catalunya.
fem precedir la discussió, Jes deliberaEls avanços del Moviment en tots els camps, la seva poixancions, a tots els acords. Es el clima que
ça
creixent i la seva major eficàcia com a força activa en la
fa falta a Catalunya. Després de la dispolitica catalana permeten d'envissatjar el pervindre amb les
(Segueix pàgina 2)
més falagueres esperances
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NOTA AL MARGE

Una politica conseqüent
Els esdeveniments de les darreres
setmanes han produit grans transformacions en el panorama de la
politica exiliada. Abandonant la
plataforma
institucional massa
temps inoperant però demanant
que es guardi com a punt de referència de la màxima voluntat republicana. l'Assemblea Socialista de
Tolosa s'endinçà coratjosament pels
camins senyalats perla resolució de
la O. N. U. La importància dels
acords preso?, la persounlitat rellevant del seu propulsor el company
Prieto, més tard l'acord del PSOE
de l'Interior junt amb la crisi del
Govern Llopis i la constitució del
Govern Alborno/, del qual resten
exclosos els comunistes, han motivat modificacions importants en les
posicions de moltes organitzacions.
La incomoditat de certes postures
va essent corregida i, a corre-cnita,
es cerquen u n e s posicions de millor
perspectiva. Felicitem-se'n pel que
tracta-n la .politica catalana .-A aquestes actituds condueixen realment a
la fi única que poden tenir ; la unitat de la Democràcia Catalana a
l'exterior entorn d'una politica que
no pot ésser altra que la senyalada
per la resolució de la O.N.U Afort u n a d a m e n t , aquesta unitat ja ha
estat aconseguida a l'Interior i
aquesta politica ja ha estat definida
per l'organisme qne agrupa, avui,

Commemoració del 11 de Setembre

Comitè Permanent de la Democràcia Catalana

POBLE DE CATALUNYA !
Avui fa dos cents trenta tres anys, després d'un setge que
Fou exemple dïicroicitat al món, Barcelona era assaltada pels
exèrcits del primer Borbó, Felip Vf que imposaren a Espanya
l'absolutisme borbònic. Avui fa vuit anys i mesos el falangismo sublevai contra les institucions que, legitim arment},
s'havia donat í 1 poble, restaurava a Espanya, en una nova
forma aparent, però amb idèntica entranya viva, aquell mateix absolutisme.
1714-1939 ! Dues dates igualment luctuoses en la nostra
història. En una i altra Catalunya ha 'estat atacada en la seva
tarn i ¡cl seu esperit, amb propòsit de destruir les mateix»;
arrels de la seva vida. En va/ l'exèrcit franquista,, en envair
les Ierres catalanes, volgué disfressar el seu íntim propòsit,
pretenent, que venia a dcslliurar-les del jou comunista. Obtinguda la victòria,, ois fels revelaren clarament (juin era el
seu* veritable t'i. Què tenia quo veure la llengua catalana amb
la tirania roja, que al·legaven ells •> Què lligava la cultura
catalana amb el comunisme ? Quin nexe hi havia hagut mai
entre les institucions catalanes i les teories marxisti s 4 ? No !
Kl franquisme totalitari no havia vingut a alliberar Catalunya.
Havia vingui a enderrocar Catalunya, a destruir l'esperit de la
nostra terra,, perquè era terra catalana, perquè era terra de
llibertat.
.
,.„•
lles no deixaren en pau diq les nostres institucions poliljikiuivu i jurídiques : destruida la Generalitat de Catalunya,, destruil -A Parlament Català,, desini il el Tribunal de Casació.
Res no deixaren en peu de laj nostra cultura : desfeta la Universitat Autònoma, aturats els treballs de l'Institut d'Estudis
Catalans, prohibides les traduccions (b clàssics grctís i l l a t i n s
de la Fundació Bernal Melgo ; cremat el fitxer del servei Meteorològic de Catalunya,, institució model respectada arreu del
món. pel gran crim d'ésser redactadas IMI català les seves lilxes • edicions senccies de llibres catalans enviats al molí paperer, ' el teatre català tancat i barrat,, bandejada la nasini
lleiï«u:i de toia tribuna pública, lolerada tol just en l'us domèstic i ien la conversa privada i encara amb el replè de furibundes mirades falangistes,, si sonava massa alt en algun
lloc públic. Mentrestant els nostres homes eren perseguits, empresonats afusellats, torturais'amb acarnissada fúria. Quants no
moriren consumits en la misèria ¡ apilonameiil de les presons !
Quants no passaren mestís i anys en les angúnies d u n a pana
de mori, que, sàdicament, no era conmutada ni executada !

A.N.F.D.

Quants no caigueren sota les bales del piquet d'execució !
Però entre l'any 171-1; i l'any 1939 hi havia una capital diferència. L'ofensiva borbònica trobà Catalunya en el punt més
baix d'una decadència secular. L'escomesa franquista Ja trobà
en: l'abrivada d'una potent a:,tensió. 1 això ha fel fracassar
aquesta nova i furiosa temptativa de destruir Catalunya en
la seva carn i el seu esperit. Sola la llosa on creien haver-la
soterrada per sempre, Catalunya., la nostra eterna Catalunya,,
concentrant les seves force*, refermant, la seva fe, aí'uaiil el
seu esperit, ha continuat, vivent com mai,, la seva tasca. Tots
els seus homes de més vàlua, escriptors, filòsofs, erudits, artistes,, investigadors, li han restai^ fidels. En la pau de. la cambra
d'estudi,, en el silenci de les biblioteques. IMI la calma dels laboratoris,, en la q u ¡e tu l del taller, amb ardent tenacitat, amb
locuela persistencia, uns i ajlres han continuat l'obra de superació catalana,,- per a quan vingui l'hora de la triomfal resurrecció, mentre, sord a me n I, amb lots els perills i els d es lori.s de
la clandestinitat, Catalunya anava reconstituint les seves force;
políliqulcjs i.(sindicals.
Es això, lot plegat que ha f e l ' c a p i t u l a r el franquisme. SenlinUse impotent per a destruir Catalunya,, ha volgut fer-hi les
paufs. l leis falangistes s'han poisat a ballar sardanas i 11 ball
del ciri,, i a cantar les nostres cançons tradicionals;, i ha estai
autoritzada la publicació del llibres en llengua catalana,, no
masses alhora- ni de matèries que poguessin revelar massa descaradament l'existència d'una, cultura, i ha .eslal permès que
s'obrissin teatres catalans, encara que només dos a la vegada.
Però no en va Catalunya és i ha estat sempre terra ('0 l l i bertat : ienDrje oíll,a i la dictadura totalitària no hi pot haver pau.
Són com l'aiguja i el foc,, que no «s poden trobar que no e:, comí>aliii! i djeslriiieixiai. ï és el franquismo que serà d e s l r u i l . Ell
mateix haurà eslal el principal artesà de la seva caiguda. En
Vuit any|3 i mig de plens poders, de governar sense oposició.
quin és ¡el balanç de la seva obra ? l·Iue-Ke'l aqui. L'Economia espanyola es l à compietemeli/ desfeia,, les f i n a n c i e ; p ú b l i ques al caire de la fallida, cisi ivlnjl i Iries milions de c ¡inculaci ó
fiduciaria completament exhaufrilis i (caldrà (pie les Corts autoritzin un nou augment de billlels. La i n d ú s t r i a lèxlil t r e b a l l a
escassament una tercera part dels dies feiners., unes vegades
per1 manca de primeres matèries, altres per f a l t a de f l u i d
elèctric ; són a centenars de m i l i o n s els jornals perduts anyal(Seyueix pcujina ,'í)

les forces del C.N.D.C. i l'A.N.F.D*
a Catalunya ; el Comitè Permanent
de In Democràcia Catalana.
1 al constatar el paper important
que el Moviment Socialista ha jugat en la creació d'aquest organisme,
el nostre Consell Directiu reunit a
Paris a mitjans d'agost, reafirmà
uixi el que per a nosaltres califica
actualment la nostra politica : la
seva conseqüència. « El Moviment
Socialista de Catalunya preconitza
una política de retorn a les llibertats democràtiques, com Ja que és
senyalada en la nota tripartita i
reafirmada pels acords de la O.N.U.,
sempre que en l'aplicació d'aquesta
politica s'afirnii l'estructura democràtica de l'Estat i es reconegui la
personalitat politica de Catalunya ».
Dèiem això l'Abril d'aquest mateix any i per això ara només ens
ha calgut repetir-ho per ésser presents en la c o n j u n t u r a que havíem
previst. P e r a fer-hi front no com
a partii, ui pur a öäLvfuviü Intcicrosos
egoistes d'organització, sinó com a
poble, per a salvar en totes les ocasions la nostra personalitat nacional, preconitzàvem la u n i t a t de la
Resistência. I s'aconseguia aquesta
unitatentorn del Comitè Permanent,
que permet avui a Catalunya posar
condicions per a col·laborar en una
politica, les liuies mestresses de la
qual ha definit abans que ningú i
que per tant no pot desconèixer el
nostre fet nacional.
,
Remarquem això al glosar els
acords del nostre C. D no per a
vantar-nos d'una conseqüència polilicíi quo més quo una v i r t u t és un
deure sinó al contrari per a agullonar nos per aquest carni. Et triomf
de C a t a l u n v a , en efecte, reclama la
perfecte unitat de l'Ext<TÍor i de
l'Interior. Reclama la coordinació
d'esforços, de voluntats i d iniciativa.
El moment és crític per el nostre
poble» Avui hi forn f r o n t amb un
i n s t r u m e n t prou sòlid perquè calgui
comptar hi. Però cal fer més estreta,
més i n f i m a , més total la compenetració. Esquerra Republicana, fa
tres mesos, es separà dol Consell
Nacional perquè aquest no reconeixia el Govern Català tal com
estava c o n s l i t u i t . Ningú no d u b l e
a v u i que aquest Govern Català no
respon a les necessitats de l'hora
present i q u e c?d que es defineixen
posicions i se'n A l l u n y i n elements
confusos, per anar a l'organisme
que el moment reclama.
Si es fa aixi i es fa dessi guida, la
veu de C a t a l u n y a no solà serà escoltada sino que finirà imposant-se.
Els nostres drets seran deft-nsats
per una força m à x i m a i en rl trobament germanivol de lots i Is partits
democnticside lesduessindionlsno
hi h a u r a n vencedors ni vençuts. La
soluïaritat dels c a t a l a n s serà prou
fortn p i r a venrer tots els obstacles
que p u g u i n opoíar-se'ns i Catalunya
r°ssorgirà més u f a n a que mai,
f e n t valer els seus drets des del
primer moment i conquistant, amb
la Llibertat, la Republicà que haurom g u a n y a t de nou amb el nostre
esforç i la nostra v o l u n t a t .

KNDAVAXT

IMOTES I CO3VIE1VT7A.FÍ.IS
Nicolas PETKOV
Eu la gloriosa era do les dictadures do tols colons i do tots
ois matisos, hom pot escaparle
I Mir miracle dels multiples bulxins de Franco, de les horrors
inverosisíniils d'Auschwitz. Da
chau, Maulluuusen, Buchenwald
i allivs escorxadors científics
perquè els designis de la providència son tanmateix dtstioiiegnls. ICLs que viueju i 'moren
per la llibertat i pel socialisme
rosten,, j)ero, abandonats per la
providencié, i si la mort. els ha
deixat passar per les forques de
la reacció sease atenye'ls fatalment, encara resta In reserva inexorable del primitivisme
oriental que no els perdonarà la
seva consagració a la més alia
causa humana. Kls escapats de
lai tirania polaca o iugoslava.
de les dictadures leloniaus o rumana,, trobaren a Sibèria1 i en
les presons soviétiques la versió
ina[>el.lable de la justícia final : Lasciate omnia speratila.
Pitjor que la mort, és la sentència. Així com en el paradís
franquista,, defensar la legalitat
republicana, implicava la sentència d'auxilio a la rebelión,
defensar, segons a on, el socialisme, implica la condemna per
traidor a la causa del proletariat. No tots són estrictament
socialistes els que mereixen
aquest càstig, encara que els social isbes siguin els més castigate.
La repressió s'exlen als qui durant deceiiis i detenus sentii en
i defensaren la causa del poble
des de posicions liberals. Ara
ha tocat cl torn a l'ati(t'i(c i esforçat Partit agrari de Bulgària
i el seu cap. Nikolas Pel ko v,
ha eslat condemnat a mort per
activitats
subversives i conspiració contra el ¡règim .
'Això en un país ocupat per les
tropes soviètiqiwf; i on la dictadura ile la minoria comunista
no va pogué r evitar que en les
eleccions de 191(5 sortissin elegits ( > 1 diputats agrajtvJ-i i !) socialistes d'oposició. A Ilumania.
"WHpaüu, Uiinbé per les Irojx-s
sovièliquivs, í'ls dirigents del
Partit agrari són a les presons, i
el seu cap, el veu lluitador Manin, salvat de totes les ma ítem psades, serà, segurament, comdemnat a mort per < conspirac i ó contra e l retain > .

Cal que se sàpiga. Nicolas
IVlkovi és el fill del cap del
Partit agrari búlgar. Dmiler
Pelkov, assassinat pel rei Ferran de Bulgària, en 190,") ; és el
germà de Pelrev Petkov q u i .
desprès de la mort de Stamboul ¡ski, va posar-se al eap del
Partit agrari i va ésser assassinai pel govern feixista de Tsankov. Nikolas Petkov. enemic del
feixisme,, va haver-se d exilai;
per no ésser assassiniaít i va repai riar-se en 19.'»!, pero, quan
les tropes hiUerianes varen envair. Bulgaria, fou immediatament internal en un camp de
concentració. Kvadil i Huilant)
per l'emancipació de. la seva
pàtria, va l'ormar -d primer govern lliure del que fou vice-pro(si(le,n|t i fou ell, amb altres tres
ministres, el ([lie va firma-r 1 armistici a Moscú,, el 9 de .setembre 191-1. Quan els comunistes,
amparais pels exèrcits d'ocupació,, assaltaren el poder, Petkov
va passar a l'oposició car le seva fe és incompatible amb tota
dictadura. Del centenar de dipútala de l'oposició ben pocs
en resien en llibertat. Fer oposició a la dictadura comunista
és la presó o la mort segures.
I Nicolas Pelkov espera per
aquesl terrible delicte, la «èva
execució. Com el seu parc., com
el seu germà, morirà assassinat,
amb l'aditameli! de la ignominia
d'una sentència que legalit/a el
criïn
en nom de la justícia
1> roleta ria » .
Sovint surten clams del .sector
comunista per a salvar la vida
d'alguns presoners de Franco.
Cal salvar aquestes vidiqs i per
la nostra part ens jugarem la
vida per arrancar-1 es a la mort.
No fora just i oportú que els
comunistes remoguessin 1 opinió
per a isalvar la vida de Nicolas
Pelkov ? No podrien fer un
assaig de sensibilitat humana V
No demanem que ho l'ascili per
a) salvar la vida a socialistes
perduts en els llims de la Sibèria, o empresonat« <en aquests
països i(ue gaudeïxe'ií avui' : ta
prolcdeió, de les armes soviètiques i que constitueixen de
bon grat o per forca el : bloc
oriental . Ho demanem per
un liberal antifeixista que, com
nosaltres, creu en la llibertat i
la dignilat humana.

f

/)ubíieacianA d'exili
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Es potser conuenient que, en uns
moments en que sembla s'inlenli
fer el procés d'una de les més prestigioses publicacions catalanes,
nosaltres diguem — no perquise'ns ho demani ni, naturalment,
perquè ho necessiti — tot el bé que
pensem d'aquesta Revista. Es trist
haver-ho de dir, pero és ben evident
que la nostra premsa politica exi^^ liada no té, en general, el to que
^ hauria de tenir. No apareixent cap
Revista a franca — fins molt recentment, no ha començat a sortir
la Revista de Catalunya — « Quaderns » ha representat i continua
representant en el nostre exili, un
exemple de publicació acurada,
ser iota i imparcial. Les seves pàgines han estat sempre obertes a homes de totes les tendències polítiques
i socials — la llista dels seus col·laboradors n'es testimoni —. Les seves cròniques politi<¡nes i econòmiques ¡tan trobat sempre cl to just.
la dada exacta. Po l ser es això el
que més greu sap avui als que no
agraden aquesta j us t esa ni aquesta
£ exactitud...
Xosaltres podem discrepar
ia
vegades ciscrepem — de molles de
les coses que es dinen en aquesta
publicació, /'ero, davaiìl dels atacs
desconsiderats de que és objecte ens
sembla avui un deure de justícia
dir, com a simples lectors d'una
Rtvista i com a catalans que estimem les publicacions que ens fan
quedar bé, i àdhuc com a socialistes
que respectem el parer dels que no
ho son si aquests respecten el nostre,
que « Quaderns » és la millar publicado del nostre exili i que a(¡uests
atacs de que parlem no poden de
cap manera, enterbolir el seu prestigi.
Tot això — precisem-ho - sense

entrar en una polèmica, de la qual
ens sembla que també — intencionadament o sense intenció
s'han
allunyat els que han intentat derivar-la cap altres finalitats que les
^'escaiir si els traïdors de « Destino »
son o /ïo dignes de que parlem tant
d'ells.

NOSILTRES, SOCIALISTES,..

(Ve de la pá</?na 1)
cussió, els acords f o n ferms, i tots estem obligats a complir-los, à d h u c els
que han votat en contra I és aixi com
ha de ser. A C a t a l u n y a no hi ha d'haver mai mos una guerra civil Kls forts
i els dèbils, els poderosos i els desvalguts, tots son catalans, tots tenen el
dret d ' o p i n i ú , lots poden expressar-la,
i aixi tots a d q u i r e i x e n el deure de fer
respectar l'opinió prevalent, la v e r i t a b l e
opinió pública- Ks així com s'eviten les
guerres civils i com l'imperi de la raó
triomfa. I ho repetim : C a t a l u n y a no
ha de v e u r e mai més una guerra civil,
perquè C a t a l u n y a serà democràtica, i el
seu símbol és el talem de la raó sota
del q u a l totes les opinions són respectables i respectades i sota del q u a l regna la l l e i de l'acord en la f r a t e r n i t a t i
en la convivència.
Les forces d e m o c r à t i q u e s i obreres de
l'interior han a c c e p t a t i es fan seves los
iniciatives del Moviment Socialista de
C a t a l u n y a . Es la confirmació del que
dèiem al començament, ço és, que el
M m i m e n f Socialista és fruit d ' u n a
llarga g e r m i n a c i ó d e t e r m i n a t i v a d e
l'evolució esperitual i social del pjble
c a t a l à . Es la prova p a l p a b l e de que el
A í o v i m e n t Socialista té els dos peus
ben s e n t a t s d a m u n t la terra catalana.
Es el signe de la v i t a l i t a t d ' a v u i , és la
forca de l ' a v e n i r . Per això, segurs, coratjosos, guiats per l ' i d e a l , seguim la
nostra r u t a . No frisscm per recolliria
collita. Estarem c o n t e n t s , quan la col l i t a a r r i b i de \ e u r e que en p a r t i c i p e n
tots els c a t a l a n s i que C a t a l u n y a canta
amb el cor i m m e n s de tots els seus
f i l l s l ' a l b a d a de la pau i de la l l i b e r t a t .

RES DE NOU A L'EST L L U N Y A
per J. ROIG
La urgent petició d e i a índia forçada. I que, a l'ensems que comú anava a enipemlre un nou voradora imperialista no concei d A u s t r à l i a feta a l'organisme serveixi d'estímul als pobles en- camí. I ¡amb aqueixa concepció beix J'ronlejes. Si davant d'ella
de les Nacions Unities demanant cara sotmesos a polítiques colo- es digué que la guerra del 14-18 troba una altra força imperianials, sigui un avis per a tols seria l'última que haurien pa- lista, lluita. Aquest és el sigttc
la immediala intervenció de la
mateixa cu el con flic le i nd'mes- aquells països que intentessin tit els pobles. Només !."> an'ys de lot imperialisme.
després, quan Hitler pujà al
sie, així com també l'oferiment crear-ne de noves.
Però és aquesta la veritable
d'Amèrica com a mediadora en
No es pot predir encara l'ac- poder, els homes de ¡-enI ¡merits situació» actual ? Hem de suaqueix afer ha produït el canvi lilul que les Nacions Unides progressius manifestaren que es posar que no es ben bé així.
en la política holandesa fent prendran en l'afer d'Indonès- tancava' el cicle de t.o.U'iança Indubtablement aquesta segona
una retirada' estratègica i obrint sia. Sigui,, però, quina siguiïy per a Idonar lloc a un a H re de guerra mundial ha creat dues
camí a les negociacions diplo- l'essència ha desser la preco- malestar. Fou aleshores q^e s'a- forces imperialistes. Però també
màtiques.
nitzada per Anglaterra : .lus- nunncià >el perill. Fou des d'a- ha creat una tercera força ideoqu<e lla data que el món endegà lògica, la .qual pot éssei* deciHolanda, amb el vseu i néspe- lícia.
Les nadons Unides es tro- el camí vers la consumació d'un siva en un moment determinat.
ra l atac a la jove República
d'Indonèssia., obria una nova ben avui a la cruïlla de l'ésser altre crim col.lediti. I l i hagué, Europa deixa d'ésser uii poder
J."í imperialista però la historia li
etapa de desconcert i d'angoixa i del no ésser de la seva pe r so- doncs,, lo any.s de treva
els resultats de la -qual podrien nai i tal com a directora dels po- anys durant els q u a l s e!s pobles encarrega un comès de violada
haver estat decisius en l'en- bles. Qualsevol feblesa podria tingueren la possibilitat d'anar insospitada. Esdevé el nou porderrocament de tota la tasca ésser fatal per a la Iranquililsit i endavant i de reconstruir la tanlveu del món socialista dal
seva economia malmesa.
die m à.
:
quie a empenl«(> i amb un am- la pau mundials.
El món navega avui entre el
Què ha succceïl.-por contra,
Rússia avança i divideix Eubient migrat vol portar a cap
l'organisme de les Nacions frenètic onatge dels corrents al- final de la segona guerra ropa. Amèrica, la nova Amèrica
mundials antagònics i la maror mundial v A la guerra ací iva, d'imperialisme
mercantil, es
Unides.
Així que« arribà a aquesl a de polítiques divergents. La a la lluita a mort a la perifèr sidnl amenaçada^, i quan les petde l'ós siberià &'esooltj0n
illa.
que
avui
combat lluita entre el passat que vol ria de tots els fronts, ha succeït! jades
1
contra la incomprensió d'un dominar cl present-, i el present una altra guerra. La guerra de a " 450 kilomètres de Franca.',
móni ti uè intenta retrocedir a que sent els neguits de caminar nervis,, d'angoixa, de recels. La Amèrica -es defensa i posa peu
si l nacions caduques i ¡envellides cara el futur, fan que la ines- lluita d'ofegament ha reempla- en el vell continent.
Anglaterra taml>é es sent
pels fets i per la-H istòria,, la (lablilitat i l'angoixa dominili! en çat a la lluita oberta.
Hom diu que d'aquesta sego- amenaçada, però de diferent
notícia de la guerra a Indonès- les esferes i barrin el camí
na guerra mundial ha sorgit dos forma,, i, per consegüent, la
sia, els medis oficials britànics de la reconstrucció.
Es pot dir o;ue d'ençà que nous imperis. Dues forces po- seva reacció no pot ésser unilaseni i ren el pes d'un nou conflicte que,, inesperat, posava en s'acabà oficialment la guerra deroses, socialment oposades, de teral ni amb Amèrica ni amb
joc els treballs de reconstrucció que no hi, hi hagut un minut règims complètement diferents Rússia. L'amenaça a Anglaterra
de treva en'les lluites de l'anta- i per paradoxa de fins similars. és a més ideològica! i el perill
del món.
gonisme ancestral. I que el món
Ací s'adonaren,, per exemple, ha .sortit més malalt d'aquestja Que la conquesta del món lés per a ella ve d'ambdues latiper aquestes dues forces, un de- luls.
que l'atac de l'exèrcit holandès
segona
guerra
que
de
la
del
nominador comú : la lluila per
La salvació del món depèn,
efectuai sobre l'indefens poble
Jaj pròpia supervivència.
per tant, de la rapidesa amb
i ndo n èssi c, sense avís de cap 14-18.
Al final de la la guerra munI analitzant, podríem afegir (juè aquesta tercera força creamieinía, i iJiencanl els pactes que
pocs mesos abans s'havien sig- dial) els estadistes i amb ells (pie un eslat imperialista per dora,, el SOCIALISME, sàpiga reinat entre els dos països no eli^ pobles creieren besllumar. a poder subsistir necessita con- vindicar, en el moment oportú,
en mig de • les tenebres dels de- quistar. Es l'aliment que li dona a Europa col.locant-la com a
sols representava una traïció de sastres que una guerra total1tipus hitlcrià sinó que tenia to- produeix, la claror d'una huma- vida. Es un principi biològic. guiat gel d'una nova humanitat
Quan deixa de créixer camina lliuroj d'antagonismes i socialtes les caraclarístiques d'un atac
nitat que alliçonada pel dolor vers la mqrt. 1 que la fam de- ; ment justa.
dircele ai l'autoritat moral de
l'organisme
de les Nacions
Unides. Les dretes i la reacció
holandesa havieiií preparat el
Carta de Mèxic
domini militar i dictatorial
molls mesos abansru durant el
curs de los negociacions de
T Statu Quo » qtitJvindoneLisLa
l-fcftvia-il'**•. .«Afciuo-smur apMg-gt1 ^teiiips-^^sa
cada -un ttels quatre diaris ttel Fra molt simpt^mTític que i Franco es maulé en cl poder,,
mali., EXCELSIOR. NOVEDAper
Pere
FOIX
me n l re Holanda oficialment in- i mentre els expatriais an ti fra u DES, LA PRENSA, i EL UNItervenia conjuntament amb el q u is les juguen a plantar-se la
VERSAL, no baixa del cent mil
doverli Republicà d'Indonèssia llufa, t'l falangisme pren posi- res,, % amb Perón, ha esdevingut exemplars. 400.000 mil exemen el redactat de l'Estatut se- cions arreu del món. Els dòlars la capital del feixisme en aques- plars (pie cada malí s'escamgons el qual s'haurien de regir que a Espanya manquen per a tes terres d'Amèrica. A l'Argen- pen per loia la República, preIcs relacions diplomàtiques i adquirir queviures i matèries tina,, doncs, cl feixisme està al dicant la nietzinna feixista^, més
econòmiques entre els països, la primes per a posar en marxa podio r. Trujillo, el dictador de la 0 menys camuflada,, prenent
Holanda reaccionària i retrò- les indústries parades, l'actual Dominicana., és un feixista do, Franco com a patró, puix que
grada, la Holanda imperialista, equip de Madrid els esmerça fsoca i íarrjel, que, com lois els ara no tenen a Urtier i a Muscreava, en forma callada, sub- en la propaganda a l'exterior. feixistes que poden fer-ho,, as- solini per a fer-ne l'exaltació.
terrània i (extraoficial, una me- Algunes personalitats de la ban- sassina els adversaris que pot No hem d'oblidar, tampoc, les
na de bloqueig a Java i a Su- ca,, deia política, de la diplomà- basier. El feixisme su\t* i ceñirle nombroses revistes, així mateix
malra mitjançant la seva flota, cia i del periodisme, que fa americà,, té un poderós aliat que lei xis toldes, que bescanten la
inpedinl així l'exportació a An- dos anys no gosaven fer pú- és l'Església catòlica, més polí- República espanyola i, quan poglaterra de gomai, te i espècies, blica Ja seva opinió favorable tica que cristiana.. I com que les den, els expatriais, acollits a la
productes de vital importància al feixisme vençut en tels camps masses d'aquests pobles són generosa hospitalitat mexicana.
per al continent europe^ i quo de balalla que no pas en l'àrea mancades de consciència,, entre Cal no oblidar els portant.veus
aquell país produeix ainmda- política, ara aixequen la veu l'Església i els dictadors, les selmanaris de la « Unión Narnenl.
en defensa del reducte feixiste man tenen en l'esclavatge, ultra cional Sinarquisla, » i del «¡ ParLa política» holandesa juga- que Franco manté a la Penín- que estan embrutiries per l'alco- lido cíe Acción Nacional », el
va,, doncs, amb la tradicional sula Hispànica. Uns per con- holisme, la qual cosa acontenta primer, partit netament feixista
moneda de dues cares. Volia,, vidció i aliñes per interès, de- els opressors.
,i combla l iuf, i el segon, (fue apleMèxic toncara segueix, en l'or- ga la ; élite > del conservadoper tols els mitjans,, mantenir fensen Franco, car Franco baunes colònies riquefì i fèrtils so- tut, la revifalla del feixisme in- dre internacional, la política risme mexicà, i que podrijem
la el seu domini i opressió a ternacional esdevindria difícil. traçada! per Lázaro Cárdenas, titllar de * feixista de saló ».
desgrat del nou vent d'indepenEls feixistes d'Itàlia, d'Alema- expressada valentament, amb
Ara,, els falangistes espanyols
dència (puc, pesi a tot, ha portat nya i jels de l'Amèrica llatina, motiu de l'agressió de Mussolini
l'última guerra als recons més despleguen una activitat insul- a Abissínia, el 1985. .Àvila Ca- residents a 'Mèxic,, menen una
llunyans del món oriental. Sa- tant per a les democràcies. macho,, com que al seu costat acurada campanya en favor del
bia ([iie rindonèssia se li esca- Madrid fa tramesos de dòlars lie niu a Cárdenas,, no es va -allu- restabliment de les relacioní»copava de les mans. Que el seu als falangistes esparços pel món nyar gens ni mica de la idea mercials amb Franco (relacions,,
imperi colonial a les mars oceà- i ajudats eficaçment per les re- cabdal que informava la política que siempre s'han mantingut .a
1 raves de Cuba i Estats Unite,,,
niques es desfeia i que un nou presentacions consulars i diplo- internacional mexicana. Ací,
sol de llibertat i d'independèn- màtiques franquistes, capten vo- oficialment el falangisme no en l'ordre particular) pe¡r a clje*
cia començava a lluir en aquel- l u n t a t s i animen ets indecisos. loxisleix i el (iovern manté al »embocar en l'espai&s camfdß
les daurades illes de somni i A Europa, els italians, més exal- reconeixement a la República les relacions diplomatiques, > la
de dolor ancestral a l'ensems. tats que els alemanys, animals espanyola a l'exili. Tenim Am- gran ambició dels falangistes esI Holanda volgué retrocedir el per la presència de Franco en baixada republicana espanyola pshyolìsi reoideiïciats a Mèxiq, •
curs del temps i envià 10.000 el poder,, s'organitzen i publi- amb tols els >et;s. i ulls,, però el i que-' actuen d'acord amb els Teaocionaris mexicans, que frisen
homes armats a Indoiièssia.
quen periòdics feixistes. 1 lot falangisme, per bé que clandes- per a reconquerir el poc'iar.
Aqueix fel es produïa quan la ho fan a la llum del dia;, amb tinament,, està organitzat i exerSi Eslats ' Units i Anglaterra
<;i perla més preuada de la co- la, fatxenda del qui es pensa ceix una poderosa influència en
rona d'Anglaterra », segons les que té el piel guany al. La re- loi el paíSf Llevat de das dia- no es decideixen a menar una
plor icones manifestacions del vifalla dol feixisme és evident, ris de la capila!, EL NACIO- enèrgica campanya de desfjei-.
Benemèrit Churchill, es reinte- palpable, clara. Qui no ho vul- NAL (onze mil exemplars els x ¡star el món, Europa especialgrava a la comunitat de pobles gui veure és que és cec o el dies de feina i disset mil els ment, l'Amèrica llatina els do-,
orientals : La índia, passava a fa. Si Eslats UniH> i Anglaterra diumenges) i EL POPULAR narà molls mals de cap;-en un
ésser independent.
no cuiten a batre Franco, ben (deu mil exemplars diaris), que f u t u r immediat. Encara hi són
aviat
es trobaran amb una bar- són antifeixistes,, els quatre res- a lemps perquè els caps dlel
La segona cara de la moneda
representava la part que la rera tan sòlidament bastida,,, que tants que es publiquen el matí, feixisme internacional,, només
reacció holandesa ofrenava a la per a perforar-la hauran d em- i també el quatre de la tarda,, són agosarats si tenen el podei'
estan a la disposició dels ele- o eslau a la vora de oonquistatreacció mundial contra el nou prar la força.
ments
falangistes espanyols que lo.
Tota
l'Amèrica
llatina
és
un
estat de coses que l'Anglaterra
Mèxic, 17 d'agost 1947.
niu de falangistes. Buenos Ai- actuen a Mèxijü. I el tiratge de
laborista vol portar a cap per
a la transformació d'Europa i
a través de l'organisme de les
Per o infensificar ia seva acció. Per a fer-la més eficaç i activa. Per a
Nacions Unides.
L'Anglaterra laborista, doncs
fornir-li els mifjans economies dels quals depèn. Ajuda a lo Resistència Caés la més interessada en què
l'autoritat moral de les Nacions
talana Contribueix al fons permantde sosteniment del combat resistent
Unides sobre aqueix afer (piedi
que mena Catalunya.
no solament' salvada sinó re-
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ENDAVANT
CRONICA FINANCERA

Les « immobiliàries » i el problema de la vivenda
^TI^CC^
El« estudianta a Praga
De nou aqueii any, els comunistes
han monopolitzat fa representació
dels estudiants, ajudats ( vident ment
p?r la influència russa que continua
dominant els organismes d'unitat
« mundial »:
Ni la FNK.C., ni la ¡f.i'.K, han
estat representades al conc e* d estudian s.
I a una anomenada b\ E. N. K.C.
que anà a Praga a sotmetre's ai que
deien els comunistes espanyols, no
¡a deixaren desfilar amò la bandet a
catalana, ni tocar els segadors perquè
no havien tocat l'himne de Riego.
Cal dir pero que els comunistes
que es diuen de la f. U. E. tampoc
desfilaren amb la bandera republicana sinó amb la de les J. S. U.
La cridòria de « Lluita »
En el mateix numero de « Lluita »
en que s'ataca covardament el Consell Nacional de la Democràcia Catalana i el» Comitè* tíeaional» de la
C. N. T. i de la U. Q. T. ei dediquen
una part dels millors calificutius
que acostuma a emprar aquest diari
als companys Serra i Adoret i Prieto,
\ No t'estalvien el» epítets per als
do» destacats socialistes : « reaccionaris *», t indecents », a capitula
dors », etc..
Sn la plana del costat, pero, hi
trobem articles convidant a la unitat
d'accio als socialistes.
Deu ésser la unitat d'acció que regeix actualment a Buchenwald o a
leg presons de Polonia i Bulgaria
on rniteis de socialistes i de militants
de totes Its tendencies del moviment
obrer tenen ocasió d emetre un criteri
exacte sobre la lleialtat comunista.
Afortunadament, tant : Serra i
Moret com Prieto saben a que
atendre's.
Vota aon trumfoe
En els països democràtics, les
votacions no son mai tan nodrides
i om en els paradissos dictatorials.
Sembla estrany oi, t en canci amb
una »uca de bona voluntat se'n compren»n eU motiu» fàcilment. Es més
simple, no cal pensar, (oi fio don n
fet i pastat, no cal triar : El partido
o bé la Falanje peisen pels
electors i el diuen per txemple corn
als minaires de la Afina la Canota
de Sfros (Leida) « Ordtn. » Votese
donde se vote y ionio los militaritzados como los que not lo estan, tienen
la ineludible obligación de presentar
la prójima semana eh esta oficina
el ya indicado certificado acredita'
tivo de haber complida com su obligación de votante, de la contrario,
la primera medida q"ue te tomara
contra lot que no cumplimenten esta
orden, se-a darles de baja en el
racionamiento de este Economato.
Mina Canota (Sei os) a 2 de Juli' /
de Í947.
I visca la Llibertat: Stalin 98per
cent de tots i el Caudillo el 99.

Prieto ha donat...
(Vede la pàgina 4)

lliurar aquest combat regenerador que nosaltres — ien aquesta
promesa de fidelitat a l'ideal republicà ens plau eli gran manera coincidir també amb cl PSOE
— demanem a tothom que es
defineixi. Que digui amb claretal si o no. O amb Catalunya
f per la República o contra.
Ete comunistes contestaran :
« no ! » Els que vulguin trair
Catalunya i la República que
elò segueixin. També la trairan
aquells .que,, amb pretextes falaciosos, entorpeixin d'una mainerà o d'una altra la marxa dels
esdeveniments.
L camí és llarg. I encara
aspirem a que-, en el 'curs
d'aquesta llarga lluita, de
la jwlítica que nosaltres inicià
ren^. i que Prieto donant-li el
seu nom ha posat en marxa,
se'n digui un dia la « política
catalana ». Llavors tindrem la
plena certesa de que la República s'estabilitzarà i que els
drels cifls pobles hispànics seran respectats. I penso també
que perquè -.Catalunya defensi
audaçment i continuada aquesta política de redreçament cal
que .nosaltres, socialistes catalans, cns cu corverlim el centre.
Josep COMABELLA

E

o»

JOAN FARRÉ

L'estiu del 1914 fou alliberat
En el nostre article anterior esmenla-em. incidentalment, le.-,
que costarà, a pari de j.ermelne una ràpida i lolal col·locació
de
les presons vichisles, on pasem p re-es immobiliàries. Aijiie-it lipn.-. de sonet ui. tan nombrós
del' capital., cosa que 110 solament neutralitza la constant
i pel que representa en la \ ida .económica espanyola, be mereix,
desvalorització, de la moneda;, sinó que permei obtenir guanys sà quatne anys detingut i>er haver continuat complint a l'exili
un comentari.
gràcies a ella.
A v u i , com en la majoria dels. països, a Espanya manquen viLa conclusió a que necessàriament hem d'arribar és que el els »eus deures de militant ovendes. Molle.-, en són les canses. Les unes positives, que
particular, per sí sol, és incapaç de resoldre el problema de la brerr el destacat dirigent del
creen el problema : le* destruccions causades per la guerra, la
vivenda. Cal la unió de multiples estalvis,, es a dir, crear as- P.O.U.M. de Lleida, company
paralització de les obres durant aquesta., l'augment de la posociacions de capitals prou poderoses1 i amb mitjans adecúalas Joan Farré i Gasso.
Algunes setmanes desprès, e's
blació, l'incessant èxode del c a m p a la ciutat. >ete ,; les altres
per a llençar-se a la construcció de vivendes en gran escala.
negatives, que diíicullen o l'an impossible la solució : la manEs aquesl un fenomen econòmic moll semblant al que es produí seui^ companys ens assabentàí-a i consegüent encariment r'e!s materials indispensables per
a començaments del secle XIX al introduir-se a la indústria un vem que, havent escapat a la
a la construcció, la inestabilitat dels preus, la falla de ma
seguit .d'invents científics realitzats en els laboratoris uns anys barbàrie feixista, 110 havia poabans, fet que determinà que ^s generalitzessin les socielals gut evitar la barbàrie comunis- '
d'obra especialitzada, ele. El¡ problema ha sorgit, doncs, perta. Érem als temps nefastos de
què quan més necessària és la construcció di' vi vendes,, menys
anònimes.
,
Les « immobiliàries », en el moment prese nt, són, doncs, la « Unió Nacional ». Com tants
se'n construeixen.
Si manquen v i ve n dos., si l l u r arrendament és segur i lucranecessàries. Obce-xjen a un imperatiu econòmic i sotíiall i te- altres militants socialistes o
nen una finalitat concreta. Ara bé,, l'acompliran ? Tenim els confederáis,, Joan Farré, bon
gli, perquè doncs, no se n construeixen V Sembla això un conpunt sortit de la presó s'incornostres dubtes i els fets no ens els esvaeixen pas.
trasentit. I, en electe, ho és ; però...
Eins t'a uns anys era 1 estalvi particular qui edificava i,, en
Paralel.lament a les causes abans esmentades,, altres d© di- porà a iun maquis de « guerriferent ordne han estat les deter minan Ls/ d'aquesta floració de lleros » que els comunistes deconjunt, ho l'eia a un r i t m e proporcional a les nécessitais del
pais. Però avui això no és així i. beu mirai, no pol ésser altrasocielals immohiliàres (més; de 35 valors d'aquesta naturaleza puraven d'clements poc adictos.
Les circumstàncies de l'assassiment. Construir és car. Per altra banda, s h a de* tenir en
es colilzen en la borsa de Madrid).
compie que un immoble representa un capital de difícil nioLa majoria d'aquestes societats lian «slat finançades per nat, com el de tants altres come ni i lats} bancàries, cobejoses de placar llurs reserves. La deula panyfj a Espaujlfai i a Francia, no
vililzació ; per tant el particular que es decideix a (edificar,
pública ha augmentai laut (passa avui dels 50 mil milions l'oren immediatament conegujen general, sols esmerça en lu construcció una pari dels seus
de pessetes) que <íls seus títols; no ofereixen' prou garantia. La des. Però no tardà gaire a proestalvis. La més elemenlnal previsió li diu que cal que es reverilat éis que no es lé confiança amb l'Eslal. Sense la coacció clamar-,siüi la veritat : Joan
serví numerari o valors de fàcil realització en quantitat suno es cobririen els emprèstits. Tàcitamenl ho reconeix així el Farré, com Andreu Nin, havia
fPcienl per a 1er front en un moment determinat a obligacions
Banc d'Espanya en la seva darrera memòria a l'afirmar que mort victima de la fermesa dels
derivades de la seva aclivilal. comercial o industrial o, sénziels particulars no havien acudit a les emissions de deula públi- seus ideals al servei de la Llillamienl, a necessitats d'ordre domèstic, car una venda forçada
ca. Aquestes foren gairebé aljsorbides en la seva totalitat per bertat i del Socialisme.
gairebé sempre ós ruinosa i hipotecar,, en la majoria dels cata banca. Però aquesta se'n desfà tan aviat com pot. Com ?
sos, Jio és sinó retardar aquella.
En els dies que fou assassinat,
O ferini-la als seus clients ? Lora endebades. No li resla altre el seu partit a Francai i a Cjatalui síntesi, podem afirmar que cl cap i l al immobiliari,, deixant
de banda els bens immobles des/inals a lins estrictament indusrecurs que pignorar-la. El Banc d'Espanya els hi pignora pel lunyaf cercava, inquiet, el ca80 o 90 ])ier cent del seu valor nominal;, segons els casos. D'on mí de la reagrupado socialista
trials o bens jurídicament equiparais a aquell, no constitueix
ha de Ireure els diners el Banc, d'Espanya ? Això es tradueix que,, reunint totes les tendències
sinó un 25 per cenUdel patrimoni dels particulars."
immediatament un una major »circulació fiduciària. I per a que refusaven el totalitarisme
Ara bé,, una pregunta s'imposa. Si quan els guanys eran lil'enlital que ha de recórrer a la pignorado, això equival a una bolxevic, s'integraria a l'instrumitats, l'estalvi privat era suficient,, a despit de tot1, per a (edioperació blanca. Però és igual. L'important és poder disposar ment socialista que faria imposficar al ritme que exigien !e> necessitats del país. perquè no
allra vegada de numerari,, que ja- es trobarà la manera de resca- sible el domini a Catalunya],
ho és ara que s'han fet del no res tantes fortunes •> Efectivabalar-tse. I amb les « immobiliàries » s'ha trobal. Un solar d'aquest totalitarisme repugnant
ment., gràcies al mercat negie ^n iotes les „seves m an i l'estacionis,,
és una cosa segura. No renda V Pol edificar-se. Però. no cal.
días de les fleques elandcislines al tràfic de permisos d'importació,
Joan Farré no pogué partiAmb anunciar projectes i començar-ne algún, ja n'hi ha prou. cipar
s'han acomulat grosses fortunes. Però. en primer lloc s'ha de
a les discussions,, als deA
la
borsa
les
immobiliàries
»
pujen.
Més
projectes.
Més
tenir present que es parteix, pels motius al començament expobats
dels
quals sorti la integraadquisicions de ¡solars. D'una «.immobiliària» passen a l'altra. ció del P.ü.U.M.
sats,, d'un dèficit inicial de vivències ; cal eslablir categories
al Moviment
Ampliacions
de
capital.
Més
projectes.
El
que
ahir
es
pagava
ide tortimeli i lenir també en compte'\J a desval ori t/.ació de la
Socialista de Catalunya. Per la
a deu, avui ja es paga a vint, i potser demà a Irenta. El capital fermesa dels seus ideals de llimoneda. El poder adquisitiu d'un milió de pessetes d'avui és
s'ha duplicat, segurament es bertat,, pel seu amor indiscutible
molt inferior al d'un milió d'a
triplicarà. Qui ho ha dil que 1141
bans. Una casa mitjana a l'eisolar no renda ? Perquè edi- a Catalunya,, per la fe amb que
xample de Barcelona que a l'an
continuà lluitant sempre,, malficar V
y 1936 costava 500 mil pesgrat els perills, per la causa dels
Paraules
?
No,
afegi'm-hi
ara
seles^, avui en costa li milions.
treballadors, nosaltres el consiuns quants números.
El forner que venent barreie*
deraren\ sempre com un dels
Durant
l'any
passat
l'import
(Ve de la pàgina 1)
de pa a 1res pessetes n'ha gua
de les accions emeses a resultes nostres) primers màrtire.
nyat un milió no pol esdevenir
.La força actual del Moviment
d'ampliacions de capila! o per
propielari de cap casa. Anotem
Socialista
de Catalunya a les
ment
a
Espanya
per
culpa
del
desgavell
franquista,
amb
la
empreses,
de
nova
creació
ast doncs, l'existència de for lunes
corres ponen l pèrduti de riquesa. El transport [es troba completacendí a 3.702.600.225 pessetes. comarques lleidatanes on Farré
(juè si bé importunis, són iii.ui
ment desorganitzat : manquen milers de variïs i die camions ;
D'aquesla suma corresponen deixà escola de dirigent abnegat
ficienls per a que llurs posseii de militant exemplar és el mil'escas'sedal. de locomotores ha obligat a ^e^j^a menys de Ja
a
empreses
immobiliàries
dors puguin edificar.
nu'iUil >'i sorvei i el mal tisi a l de Ips que circulai!
1.004.899.000 passeies, o sigui llor tribut que avui podem ofelli han altres fortunes qae si
ocasiona continuats relards ; les vies no poden ésser reparades
27.11 per cent. Ara bé,, una in- rir al company que ens deixà
l>é per la seva quantia podrien
[HM- manca d^ ca;ril|$ i de travesses i a cada punt es produeixen
versió de capilals en aquesta quan més falta ens l'eia.
col.laborar en la solució del
incidents. L'eslal sanitari n q pol ser més sinistre ; la luberdirecció
exigeix
al
maproblema de la vivenda, no hi
culosi,, les malalties caiencials i mentals augmentem paoioteix
lemps
una
incol·laboren per volunlal dels
sanvent ; els i n fan Us eslau en u,n estat espantós de dcp.aupftraversió de capilals proporcionada
que les posseeixen. Aquós Is «'esció. .Menlreslanl els preus pugen en el mercat negfrla i it'in els aren les indústries complementatimen més llençar-se a especulaticles de venda lliu:re>i lia corrupció en els medis oficials és cada
ries,, principalment ciments i
cions borsa li Is,, o, senzillament,
dia més descarada. Tot es pol comprar,, lot >està en venda : des
mineres/ Doncs bé, durant el
donar-ise boma vida per a resd'un
permís d'importació a la consciència d'un julge. Les
maleix any les inversions de cacabalar-se de la que havien me
grans proveïdores del merca tj negre són les com ¡sisarles de
pilal en les industries del ciment
nal quan eren uns insignificant s
Copiem per considerar-lo interessant
proveïments. 'En cada cruilla dels serveis públics, hi ha algú
i ceràmica fou únicament de una part del preàmbul de l'important
i sempre endeutats funcionaris
que para l a m a . Una immensa burocràcia,, creada pel règim,
21.191.500 pessetes (0.58 per manifest que el Conseill Nacional de la
del Ministeri d'Indùstria i Codevora Filiali i el país. 1, cosai més terrible,, desprès de vuil
doni) i vpn les empreses mineres Democràcia Catalana acaba d'adreç&r
merç.
any i puig de pau. la guerra civil perdura, viva i encesa. Els
no arribà de bon troc als 40 mi- als catalans de dins i de. fora de
Però eliminats uns i al l res.
desaféeles de la (heladura són perseguits,, empresonats, apallions. I cal tenir present que Catalunya. Per Irobar-se ja en maencara resta marge. El món no
lissats bàrbarainenl. 1 l'odi i el divorci creixent enlre 'ds que
Anglaterra fa temps que ha, sus- quina aquesf numero d'KNDAVANT
s'acaba amb els forners ni amb
tol ho tonen permòjs i els que 'Wt han de sofrir-ho.
pès1 les seves exportacions de no podem avui dedicar-hi l'espai
els funcionaris que volen recuKnfronl d'aquest terrible panorama^ -el Comitè Permanent
carbó a Espanya, l'et que per si necessari ni fer «Is comentaris que
perar el lemps perdut. Healde
la
Democràcia
Catalana
i
die)
l'Aliança
Nacional
de
Eorces
sol hauria eslat suficient per a es mereix aquest document de la
ment, avui hi han molts nous
Democràtic| mes a Calalú uva, dels quals és l'organisme execucercar incrementar la nostra Resistència.
propietaris. Però una cosa és
t
i
u
,
drossa
la
seva
política.
Dues
paraules
la
defineixen
:
lliure
producció
minera i dedicar-hi
comprar c$>es i una altra ediconvivència. Lliure convivència dels ciutadans,, lliure convivènLa criai, tant temps latent en la poel capital, per tanl, la seva atenficar-ne. Aquests darrers lemps
lítica
catalana ha esclatat a la A .-l'Escia
dels
pobles,
lliure
convivència
dels
Eslats.
ció.
els corredors de finques han liSón bases d'aquesta política :
Aquesta desproporció reflexa querra Republicana de Catalunya s'ha
quidai boniques comissions. Hi
del Consell Nacional de 1 a
lín J ordre internacional : — Solució del problema 'espanyol
perfeclameiil el fi de les « im- separat
ha immoble, que en un any
Democràcia Catalana.
d'acord
amb
la
nota
tripartita
del
5
de
març
del
1916J
i
la
remobiliàries » . Per què edifis'h u \-en n l 1res vegadqyj, i cada,
Dit així, sens« ulteriors explicacions,
solució de l'Assemblea Cererai de la O. N. U. del mes de decar ?
vegada —es clar — a un preu
això podria fer creure que la crisi ha
sembre
del
maleix
any.
Entrada
d'Espanya,,
immediatament
El problema de la vivenda a vingut d'un desacord politic existent a
més elevat. Aquestes compres.
desprès d'enderrocada la Dictadura,, en el consorci d'eUats euEspanya és greu,, cada dia més. l'interior de la resistència catalana.
aquesta activitat purament esropeus per a la reconstrucció econòmica d'Europa segons el, pla
Les circumstàncies del moment La realitat es molt diferent. , El desapeculativa, ha absorbit quan lio
Marshall.
Establiment d'una ftslrela aliança,, duanera, econòhan desplaçat als particulars, cord existeix temps ha : del punt [mases sumes que s'haurien poguí
mica, c u l t u r a l i política, amb els paisos occidentals d'Europa i
potser per a isempre més. L'es- teix que començà d organitzar-se^ la
deslinar a noves edificacions.
resistència interior. Però existeix entre
.especialment
amb
els
paisos
Malins,,
com
a
primer
estadi
d'uns
lalvi d'aquest,, conjuntament, aquesta
Però l'adquisició . de cases ja
resistència i els dirigents, més
futurs Eslats Units d'Europa.
Estreta col.laboració amb les
hauria pogut fer quelcom. Pe- ben dit, certs dirigents d'Esquerra Re*
consumides lé avui. entre al 1res
1
Repúbliques hispano-americancs.
rò les entitats que n'han sorgit , publicana establerts a França, que han
les següents avanlalges : t'ora
En
l'ordre
estatal
:
•-Lluitar
per
Ja
instauració
de
la
Terces'han
decantai pel camí més fà- exercit la seva influència pertobadora
preocupacions per a trobar ma
ra República a través dun vol popular. - - Estructura federa!
43Ü i lucratiu : la pura especula- a través del Consell Directiu del partit
lerials, hom sap exactament el
(Te l'Eslal Espanyol,, gara n lia! d'una seva més cordial unilal
ció. Dftsprés de tot, ós el resultat a l'interior, (ins a provocar la escissió
contra el desig d'una bona
i de la J libertai interior de cada un dels pobles hispànics. — Inlògic de l'ambient que es respira. actual,
part de l'esmentat Consell i de gran
dependència del Poder Judicial, salvaguarda de tol dret i de
Josep P. CATALÀ.
nombre, la majoria potser, dels mililoia' llibertat.
Establiment! d'una gran democràcia agrària
litants del partit. JNÍingu de seny natural no pot veure amb bons ulls que
i urbana, per la parcel.lacio dels latifundis i d'una reforma
(1) No creiem que el problema de la vi- s'escindeixin les forces de Catalunya,
social progressiva.
venda,
sobre
tot
de
la
vivenda
per
a
la
S'agrairà
extraordinàriaclasse mitja i obrera, pugui ésser resolt en el moment que és més necessari
En l'ordre interior calala :
Establiment d'un clima d'u.d'aplegar-les en un unió estol, a n de
ment el« nostres lectors que
mitjançant solucions capitalistes, siguin
n
i
í
a
l
espiritual
de
Catalunya,
que
faci
possible
la
coincidència
les que siguin. Aquest article no té altre llençar-les unantmament a la defensa
tinguin publicacions, manifesdo lots els c a t a l a n s en la defensa' dels seus interessos vitals.
finalitat que estudiar un fet econòmic tiple dels nostres drets, a la conquesta del
tos, {opuscles, cartells, fotodel règim politic actual.
Participació
en
l'obra
de
govern
de
les
minories
políliqi:e:s
nostre esdevenidor.
t
grafies, llibres, etc., sobre la
les
corporacions
i
els
estaments;
socials,,
a
través
d'uns
Consells
El desacord entre els homes de dins
guerra d'Espanya o publicaConsultius ¡establerts al costal de cada Conselleria de capila!
i certs homes de fora és conseqüència
cions en la forma que sigui de
de dues posicions diametraltraast.endència en la tida de Calalunya t —- Una escalonada
Després d'una llarga i penosa natural
l'emigració, de qualsevol tenment oposades. Nosaltres som 'Untre
reconstrucció del paí.-, en els ordres culturals,, jurídic, econodència i en qualsevol idioma,
malattia cas assabentem de la mort del pou i tenim pressa |de sor'ir-ne. A
mi r. i ¡sociale que asseguri la pau. el treball i l'harmònica conque «Is trametin a la següent
del qui fou actiu President de la fora hi ha que se la campa magníficavivència de lois els catalans.
adreça i
Federació Espanyola de Deportats i ment, sigui per haver-se sabut situar
Poble de Calaluimya ! Heu-te aquí,, en línies generals, la
FRONT DE LA LLIBERTAT
Internats Politics, company Emili en l'esonomia de la terra on viu, Caigui
sota el sopluig d'un sou oficial ; cap
fórmula de la nova llibertat i el contingut de la Tercera ReBoite postale 6, PARIS-VIH
Moret.
tirania no pesa damunt de l'esperit, cap
pública. La Democràcia Catalana l'aixeca com a bandera i lluiL'acte
de
l'enterrament
al
qual
Els camarades i amics que
perill damunt del cos ; i no reca de
tarà amb loia Ja seva fe. ambi lot el seu coratge,, amb tota la
atenent aquesta crida per tal
hi assistiren representacions de perdre el temps en l'estèril joc de la
seva força, f i n s a 'obtenir la victòria.
de recollir material documentotes les organitzacions politiques maniobreta i de l'intrigueta, encaminaPoble de Catalunya ! Cadascú en el seu lloc, ca]) dret, ull
a la conquesta d'un poder, hipotetal que necessitem ens trameespanyoles fou una prova de les des
viiij i l'orella alerta, esperan! que arribi • l'hora de l'acció detiC avui, però que la fantasia i el detin alguna cosa, els hi serà
simpaties que gaudia el fiuat.
sig es complauen a creare prefigurado
cis iva.
acusat rebut directament pel
A llura familiars i a la K.E.D.I.P. d'una futura, substanciosa efectivitat.
11
de
Setembre
1917.
company responsable d'aquesel nostre més sincer condol.
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La veu de l'Interior

Avis important

Emili Moret-Gaia's ha mort

ta tasca.

EN n AVA NT

L'ACTUALITAT

POLITICA

La crisi del Govern Llopis — Constitució del Govern Albornoz — Prieto té
l'assentiment del P. S. O. E. de l'Interior — Catalunya, representada pel
C. P. D. C., afirma la seva presència en la conjuntura actual
La crisi del Govern Llopis
EU nostres lectors coneixen les
incidències generals de la laboriosa
criai que ha sofert el Govern de la
República oberta amb la dimissió
del1 prabintt presidit pel socialista
Rodolfo Llopis en 6 d'ugost i tancada provisionalment amb la constitució del nou gabinet que presideix
l'antic republicà Alvaro de Albornoz
en 27 del mateix mes.
El que més ens interessa de registrar d'aquestes successives crisis
son ela aspectes de la politica catalana que a través de les mateixes es
reflexen. Quan el senyor Albornoz
arribat de Mèxic, va iniciar les gestions per a constituir el Govern que
li encomanava de formar el Presidentinteri de la República, Esquerra
Republicana de Catalunya, que havia participat en tots els governs
anteriors, per raons que oncara no
ha fet publiques, va negar la seva
cooperació, oferint, però, cl seu
apoi parlamentari al nou Govern.
Per raons que tampoc no son conegudes, va modificar després la seva
posició, oferint, a titol personal, un
ministre que era el senyor Carles
Pi i Sunyer. Resultava, però, que
el senyor Pi i Sunyer pretenia la
cartera d'Estat i que el senyor Albornoz considerava excessiva aquesta exigència, puig que ell, com els
seus antecessors, Girai i Llopis, volia reservar se-la j u n t a m e n t amb la
Presidència del Consell.
No podent arribar a un acord, i
descartada la participació d'Esquerra Republicana àdhuc a titol personal d'un dels seus membres mós
conspicus, la situació es complicava
RA la política que nos al I r es
hem vingut defensant ja
té un nom : se'n diu la
política Prieto » . Tots en diem
la i>olílica Prieto ; els que l'hem
previst, definit i defensat potser amb més visió de conjunt
que el mateix P,rie[/oj, i els que
la combaten. No ens .sap pns
greu que l'hagi pres en les seves
mans un home de l'empenta i
de la combativitat d'en Prieto ;
però hauríem preferit molt més
que se'ns hagués escol lat i que
avui fos Calalunya qui fos decantar la balança i que, de la
política amb la qual Prieto hagués coincidit,, se'n digués * la
solució catalana ». Que fos el
concepte, català de la política
hispana allò que acabés per imposar -fàe i ¡que d'un cop ens hagués situai al lloc que Catalunya
hauria hagut d'ocupar sempre :
el de poble orientador, de poble
guia dels destins hispànics.
Hauríem demostrat que Catalunya, arribada a la seva maduresa política,, havia vençut el
core del provincialisme i del
regionalisme que l'ha vingut rosegant fins ara i qiie„ aixev- UHie a la categoria de poble, era
capaç de dotar-se d'un pensament polític propi i d'inspirar
i dirigir cl dels allies. Desgraciadament no ha estat així. I en
aquests moments ens trobem
que els partits catalans, que la
política catalana Uta., per no
haver sabut descobrir i imposar
en una acció c o n j u n t a les veritats creadores que hem anni
pregonant des de l'a prop de tres
anys ha d'anar a c.Tcar-les en
la política prielist a. Seguim essent un poble que va a remolc
dels altres, que cal que l'iirrosseguin. En lloc d'haver-no.:;
avançat a la marxa dels esdeveniments. d'ha\er cslab'ieu'L
madurat i ¡arrodonit lotis plegats
el nostre concepte calala (!e hi
política hispana dins de l a q u a i
s'hi encaixaria perLeclameiit! la
que al' congrés de Tolosa s'ha
donat el PSOE. ara hem de preí/unlar-nos esve. als : Our v•>lem ? > I si mai arribem a posar-nos d'acord, u d;'finir-ii:>:-;,
llavors, per haver-ho fel amb un

perquè els bascos, disposats a la
cooperació, consideraven que aquesta no era viable sense una representació de Catalunya en el ministeri. Aleshores és va oferir aquesta
representació al nostre company
Manuel Serra i Moret. Serra i Moret, a part d'altres raons de menys
volum, i malgrat captenir-se de les
dificultats que experimentava la
institució republicana, va declinar
l'oferta, primer perquè no es considerava autoritzat per a representar
Catalunya ni a titol personal sense
una recomanació explicita de les
organitzacions politiques¡catalanes ;

Les gestions tie Prieto

i segon, perquè, com a socialista
català, mal podia formar part d'un
Govern del qual, voluntàriament
s'excloien els socialistes espanyols
i la C. N. T.

Potser sigui oportú recordar que
Serra i Moret, en el curs de la seva
accio politica, mai no ha format
part de cap ministeri espanyol ni a
titol de ministre, subsecretari o director general, i si ha anat a les
Corts espanyoles ha estat per mandai dels electors de Barcelona i Girona. Tampoc fou ministre en 1938,
quan el Dr. Negrin el reclamava per
la cartera de Trebnll.

Constitució tíelnou Govern
El nou govern s'ha formal
doncs amb els partits republicans. La declaració feia, reafirma sobretot la voluntat d'acudir a la O.N.IF.. i -es rali Tica
en la posició republicana.
Aquest govern, si sa]) situar-se
exactament en c'l lloc que li correspon, com a exponent simbòlic de la t'e en la Republicà.,
pol ésser un element importanti
en la nova politica que a l'exili
s'ha iniciat. Això fari^i que no
hi hagués en realitat oposició
mire una i altra acció: la definició republicana no seri,a incompatible amb l'enorme esforç
pol i lie (pue Prieto, Tri fon (ìomjdz i Jiménez d'Asua hauran de
fer Tins arribar a crear l'insIrumenl de coalició capaç, de
l'er les eleccions.
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L'acció del govern Albornoz
a la O.N.U., al nostre entendre,
pol àdhuc col.laborar, amb una
lasca precisa, a posar en peu
l'instrument demanat per la resolució de les Nacions Unides.
Caldria obtenir desseguida que
comencés la sessió — i no oblidem que possiblement aquesla
durarà fins al mes de gener —
que la O.N.U. afirmi clarament
que únicament un règim espanyol eixit d'una consulta popular podrà ésser acceptat dins la
comunitat internacional.
Si aconseguís això la formació
Albornoz hauria fel un gran servici u la cansa del retorn de la
llibertat a Espanya ,— únic camí, qui pot dublarjjte encara?
—•- a través del ny% podem reconquistan Is-^····rtica. --••

PRIETO
retard del qual nosaltres, socialistes calalans,. 110 podem acceplar-ne Ja responsabililat, haurem de seguir preguntanl-noü,
potser (eterns captaires en la
política espanyola) : « I ara què
cus donaran ? Com enlronjcar
amb la política prielisla '.' De
quina manera farem entrar els
nostres drets com a poble dins
del pla Prieto ? »- I els dies passaran. I ¡seguirem relardanl-nos.
El nos l re caminar es leni,, feixuc. El PSOE,, en fer-se seva la
la política d'en Prieto, ha central la políliica 'espanyola ; els
bascos — que lambe en tenen
una — ja hi han arribat a un
acord de principi. I els catalans ? Està a punt d'escaparse'ns el Iren. Més : correm el
perill de que els sigui impossible 1 remolcar-nos., arrossegarnos (a Jiiusa-llirielt i a les noslnes
dimensions bizanlinieiS^, i que ens
deixin al marge de la solució ;
i que llavors,, menais per un
partii a sou de l'eslraiigei*. la
nostra revolta d'ini potentjs esclali oposanl-nas, i n te 11 la nlj barrar el pas,, a la politica prielisla
politica (pie en el l'ous havia
de ser la calala;n(a/ i que le n foni
el deure de dirigir.
A nostra ambició de dotar
: Catalunya! d'una politica
propia ja la manifestàvem
el 1er. gener dol 191.") en l'Fxplicació de la Convocatòria per
la creació del -Moviment Socialista de Calalunya. Dèiem que
era
missió
del
Moviment
; ...d'enrobustir la personalità!
n a t i o n a ! 'catalana i de donar-li
el lo de país pilot en el concert
dels p,»hies hispànics.
El 22
d ' a b r i l del m a t e i x any ens declaràvem partidaris d'una política de blocs. Bloc català, bloc
l;fisc, I ; loie espanyol i pacte d'acció c o n j u n t a entre ells. Fidels a
aquest p r i n c i p i , el nies de setembre del l'.)í(') llensaviem la
idea de la convocatòria d'una
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posició! d'abandó,, de capitula- se,, per a negar r ajut en raoi**
ció. Es una posició de fermesa : fictícies.
democràtica ; consulta popular,
Una posició clara. La voluni exclusió por a iter-la de lots els tat decidida die fer-la triomfar,
elements totalitaris.
sense impaciències i sense teL'enfrontar tothom, organhV mor.
zacions i (partits,, nacions demoHeus aci com ens sembla decràtiques/ i organismes amics', finir la posició de retorn a tes
amb les pròpies responsabilitats, llibertats democràtiques cjue deaclareix el panorama i lio i>er- fensa avui tot el móVlmOHT
met ja més a ningú, d'escudar- obrer peninsular.

A mitjans d'agost es traslladà
a França una Delegació del Comitè Permanent tie la Democràcia Catalana composta d'uns rcpresentantsT del C.N.D.C. — U.
D.„ F.N|. i'M.S.C. — i d'una repnesenlació de la C.N.T. per
TA.N.F.D. a Calalunya.
La missió d'aquesla Delegació és doble : D'una banda,
evidentment;, el C.P.D.C., no'podi a deixar d'ésser prese n l on la
conjuntura actual que viu l'exili. Los unies mestresses de la
seva política, eleborada a l'Interior des de fa moll temps, han
estat proclamados,, ja, i és evidenl que poden coincidir amb
les (jue ha inicial el P.S.O.E.
a l'exterior. El C.P.D.C. creu
que la solució del noslre plet
només pot trobar-se entorn de
la nota tripartita i là resolució
de la O.N.U. anant a la creació
d'una siluació provisional de
Govern que permeti la consulta
popular.
El C.P.I).C. afirma que, des
del primer moment, a Catalunya

HA P
ta a l'interior. Un mes desprès
es constituïa a Barcelona el
Consell Nacional de la Democràcia Catalana. El mes d'abril
del 1917 manifestàvem la necessitai de que arribessin a un
acord, de que mancomunessin
els seus esforços, els dos organismes d'unitat que existeixen
a l'interior : el C.N.D.C. i l'A.
N.E.I). Tres mesos després es

COMABELLA

ciplina « Iotes les rep resen lacions* vives de la persistència
de la nostra ànima nacional —
podriaj fixar cl pensameli l de
lots els catalans i reunir-los en
una acció conjunta i ¡en una sola disciplina, lluitant pel Iripinf
de les nostres reivindicacions'
com a poble — conjuntament
amb els al 1res pobles ibèrics —
i reintegrant-nos finalment a la
comunitat de les Nacions Democràliques » .
Es <el principi unitari, que avui
laf solució Prieto e;ns demana
i acabarà per imposar-nos. Unilal nacional de la qual seran
exclosos els comunistes lai coni
nosaltres des del primer dia
hem preconitzat. Es la forma
d'unilal que des de fa mesos
hauria haguí d'existir i amb la
qual eslava obligat d'enlendre-s
per endavant tot aquell que hagués volgut menar a bon terme
el combat antifranquista. No l'ore m escoltats. Però no per això
ens donàrem per vençuts. Sabíem que quan arribaria l'hora
la nostra veu acabaria per ser
escollada i dia darrera dia hem
seguii preparant-ne el terreny.
Per salvar, encara que amb retard, loi el que fos possible salvar. El 1ÍS de novembre del 1915
el M. S. de C. acordava propugnar la creació d'un Consell
Nacional de la Resistència que
coordinés la lluita anlifranquis-

coiisliluïa a l'interior el Comitè
Permanent de la Democràcia,
Catalana. Era un pas més vers
la l'ita que ens havíem assenyalat. També fórem nosaltres, a
fi'interior i a l'exterior els quei
proclamàrem la fallida de la
Segona Republic^ i la juecésslial.
de prendre'ns seriosament la
nota tripartida del 5 de març del
194« donada pels Estats Units
d'Amèrica, França i la Graii,
iBrelanya. i reafirmada, deprés,
per la darrera Assemblea (te les
Nacions Unides. « Nosaltres
afirmem,, dèiem a l'exterior, quie
la' fallida de la II República,
tindrà un sentii progressiu si
obre el camí de la Tercera. Calalunya donarà cl seu sentii federal isla a la nova República i
mobilitzarà toies les seves forces
fins a realitzar aquesla ambjició. » I la primera Conferència del M. S. de C. a l'interior
¡acordava : « Considerar finida,,
per consegüent,, la política legalista» basada en la cons l i lució
del 1931, per inoperància d'aquesla política en el pla interior
i per fallar-li, també, el recolzament internacional indispensable per a triomfar., ». I iel nostre company Serra i Morel, en
la conferencia donada a Tolosa
el dia ü d'abril, proclamava
aquesta veritat que consfcitueux
un dels pilars principals del
pensameli l prielista : « Totes IBS
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Conferència Nacional Catalana
que* refongués en un sol tols
els organismesd* unitat que laut
a l'interior com a l'exili s'havien anat constituint. I encara
el 7 d'abril darrer intentant una
vegada más fer marxar Catalunya al davant dels esdeveniments ens declaràvem partidaris
d'una política d'unitat nacional
que agrupant sola una sola disper

Sabem' prou bé ami) quina
impaciència, els noslres lectors
die dintre i die fora llegiran aquesla pari de la crònica. Que
í'a Prieto '? Que diu Prieto ? A
dintre, com a l'ora d'Espanya,
els démocraties espanyols estan
penden is d'aquestes gestions que
s'han personalitzat en la popular figura del leader .socialista.
Els components de la Comissió del PSOE s'han entrevistat
amb destacades personalitats delraues exiliades a França, la
premsa francesa ha pubi l'cal
llurs noms. Probablement han
ilingul i üiidran més entrevistes
amb altes persones de la mateixa tendència residint a l'interior d'Espanya o a l'exili. Es
evident, conegueu l la lenacital i
lambé la franquesa que caratteri iza els .socialistes, que aquestes entrevistes seran conegudes
(man arribi el mome'nt', i q:up el
resultat, favorable o desfavorable,,, serà proclamat.
Però voldríem fer una advertència. Constituir aquesta coalició no serà cosa gens planera.
No oblidi ningú que el manifest
de D. Joan plantejava com a
cosa prèvia la restauració monàrquica i que la posició socialista i confederai és purament
plebiscitaria,, i que no amaga
gens que el vot d'aqueste:-; organitzacions serà republicà.
Hauran de posar-¡se en joc molls
factors — interiors, internacionals— lins a obtenir la reeixida.
La posició que s'ha anomenat «i Prieto»! i que ja fa temps
defensaven a l'interior el C.N.
I).C. i l'A.N.F.I)., no és una

guerres civils, deia Serra, i Morel, acaben amb un pacte., » I
en política internacional nosaltres hem defensat c'es de fa anys
la necessitat d'una entesa dels
pobles de l'occident europeu,, la
necessitai d'axar Ja nostra política amb la de les democràcies
occidentals que eren lies úniques
que podeiem ajudar-nos efectivament. Així nosaltres hem és lai els }) recussors d'iiyia política
que avui se'n diu de Prieto.
Amb la política que s'ha fet
seva el PSOE.
OLÍEM dòlar Catalunya
d'un organisme d'unitat i
d'una política que l'aixequessin al lloc que li pertoca) :
la' d'ésser la capdevanlera en
la lluita en defensa dels drets
d'autodeterminació dels pobles
hispà nids i ¡d'una República! que
els garanteixi. Encara si volem
h^ podem arribar a temps. 1
avui, nosaltres, que des del primer dia de la constitució del Moviment hem anat esboçanl una
política a la qual ara Prielo li
ha donai el seu nom,, leni m dret
a ser escoltais. Tant més quan
sense egoismes partidistes i només pensant amb Calalunya 1 i
amb la República hem anat,
sense que se'ns volgués comprendre,, establint, entne els uns
i elé altres, els lligams orgànics
quei a última hora ens f arali
l>ossible superar ràpidament la
profunda crisi que atravessa la
política catalana, i recuperar,
en el possible,, el temps perdut.
Tenim dret a ser escoltats i a
exigir posicions clares. Cal que
digui tothom si està d'acord o
no an>b la política del PSOE
que és lambé la mostrai. I isi s'hi
està d'acord només hi ha una
manera de proclamar-ho. Mentre la Delegació del PSOE farà
els treballs per tal de constituir
la Junta o el (ioveni provisional cal que els catalans creem
el nostre organisme propi d'uni-
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deurà establir-se un Govern
Provisional que unifiqui tota la
política catalana de cara ài fu- ^m
tur estat espanyol.
™
Sabem que les conversas de
Prieto amb la Delegació foren
molt cordials i que l'intercanvi
de punts de vista fou molt fructuós.
Igualment, la Delegació porta
la missió de crear.« l'exterior
l'organisme que hi' representi' d1
C.P.D.C. propiciant una ö&rnpleta reestructuració de la polilica catalana entorn d'un orga*
nisme de conjunt, que defohásfr'
amb la màxima eíicàcia elsdrets de Catalunya*
Gràcies, dones, a l'acció persistent, disciplinada i respon^av
ble de l'Interior, Catalunya afirma,,' en aquesta ocasió com
en totes, lk seva voluntat definida/ sense confusionismes m'ï
males interpretacions. Es laúnica actitud dels pobles qttíí
tenen confiança en la propine
forcea i que sentenp per•• damunt
de tol, l'auhel d«, la llibertat

tat i (ens incorporem amb personalitat pròpia, al movinitnt
general de lluita antifranquista
que ens conduirà a la constitució de la situació política qufe
les democràcies occidentals i la
ONU ens reclamen. Organisme
d unitat' catalana que, pel sol
fet d'existir, obtindrà la garantia
del respecte del principi autonòmic de Catalunya i per tant
el dret a tenir el seu Govern
provisional durant el període
transitori. Només els que pjer
interessos inconfessableri vagin
de mala fe podran negar-nos el
sentii eonslrutetihi de la nostra
posició de sempole i les possibijlitats il·limitades que se'ns obren _
de cara al futur. O sinó, Frank».
I el plany de tot un poble:
I la nostra lenia agonia. Nq !
Seria un crim si, per no hav«r- ^|
nos sabut, els catalans, erigir ^
a tem}>s en el nucli dirigent de
la política antifranquista, avufc-1
ens neguéssim a portar-li tot'
elMioslne suport. Seria un crint
si, per voler-nos aferrar a unes
institucions (fue s'han demostrai;
incapaces — si per voler salvaries., elles que no repreaentent
més que un temps mínim en »Ja
història del nostre poble — p«^déssimA i a consciència, Catalunya. Es Calalunya que cal salvar ; és el principi autonòmic
dels pobtes hispànics. Sí saVvem el principi autonomi^t ppï*
lant el dret de Catalunya a eüds*
tir com a poble tindrem institir* ^
cions novelles. I una vlegaáàj '
guanyada Catalunya^ reoonquerida Cataltínya,, eriçarà serem a»
temps a fer-li jugar el rol d'avantguardía que té dret de jugar
dins de la polílica hispana. Perquè és la força política die Calalunya qui, projectant-se mear
enllà de les seves fronteres/ de4cidirà en uiMsentil ojén iiïn altre
els destins de la Penínsut». EV
seu pes decidirà sí hi hajrhaver
República o MonarqujaT; i, e»
el período'constitiJpHfJ sí la ReW
pública ha d'és&w unitària! o
fiederaüvjaí i el seu contingut so-«'
cíal. Deixem que els mfea*ablek
pariïn de capitulació. Es per a»
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