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LA UNITAT DELS CATALANS!
EDITORIAL

« Espantosament units ». Així deia un
historiador portugués que lluitaren els
catalans, centre les tropes de Felip IV,
durant la guerra del 1640.

Espantosament... La per, naturalment,
la tingueren els que ne creien possible
aquesta unitat, els que no imaginaren
que peguessin cblidar-se mai més la ba-
ralles de nyerros i cadells, els que no
pensaren que tct — absolutament tct —
pegués sacrificar-se a la tasca cabdal de
combatre un enemic que delmava la nos-
tra terra, l'expcliava i en feia un paia
d'esclaus.

Sabrem retrobar i guardar avui aques-
ta unitat, que els fets de Barcelona han
posat de relleu enmig de Tacciò ? No és
Catalunya — reconeixem-ho — un poble
que sàpiga obrar durant llarg temps
dintre aquest clima de solidaritat nacic-
nal que és, en certes ocasions, la penyc-
ra que han de pagar els pobles lliures
i respectats. Al contrari, les nostres dis-
còrdie« politiques i socials són sovint
aguditzades per les rivalitats de perso-
nes, de partits o de capelletes. Tenir
« un rei al cos », pct ésser un greu de-
fecte quan es tracta de fer triomfar,
enmig de greus perills una obra col·lec-
tiva.

Moments, llampegades de concòrdia,
si que en tenim : el 1640, — i fou la vic-
tòria. El 14 d'Abril — i fou la Repúbli-
ca. Però duren poc temps : el 1714, els
patriotes barcelonins es queixaven dels
«c ccmpatricis que són els majors ene.
mies ». I el 1939, per les mateixes cau-
ses, Franco podia passejar els italians
fins als més remets llogarrets de l'Em-
pordà.

*"*
Ara les exigències de la unitat són

imperioses, inmediatos. Ha sorgit espon-
tània, al mig del carrer, i ens cal — so-
bretot — respectar-ne el sentit i asse-
gurar-ne la permanència. La unitat,
diem. NI una sola classe social, ni un
sol sector ideològic. Tetes les classes,
totes les famílies de la nació, se saben
avui amenaçades per la corrupció i la
inepcia de l'estat falangista. Obrers, me-
nestrals, pageses, patrons, intel·lectuals.
Plegats han dreçat llur protesta. Plegats
han de preparar l'instrument polític que
sàpiga fer-la triomfar. Ne serà una tas-
ca fàcil. Si el ressò de la gesta catala-
na ha pres, arreu del món, els seus pro-
pia colors — una gesta del poble cata-
là — és evident que no ens manquen els
indiferents ni els enemics. Els uns trac-
taren de « mal nacido« » al« vaguistes ;
ois altres el« silenciaren àdhuc cl nom

de català, ccm si pegués parlar-se de
Barcelona sense esmentar el nom de Ca-
talunya.

L'Estat Espanyol entra en una fase
de descomposició que pot durar encara
temps, però que senyala una crisi Ine-
vitable. Cal que Catalunya es presenti
unida, fermant un sol bloc, sense es-
querdes, davant de totes les conjuntu-
res. Es la única garantia de la nostra
llibertat, i, a fi de comptes, de la lliber-
tat per tots els espanyols-

El passat ? Sí, treiem-ne la lliçó- Pe-
rò que ne puguin separar-ncs precisa-
ment els esdeveniments que dividiren
als catalán« i que ara tan cruament pa-
guem. El franqufsine a Catalunya s'a-

ferra a aquest passat perqué represen-,
ta Ui divisió, la guerra civil, la impo-
tència. Superem-ne els estralls i mirem
l'avenir. I mirem-lo plegats, que només
els nets de culpa podrien llençar la pri-
mera pedra.

***
Resumim. Cal encarar el futur amb Ui

voluntat aferrissada de marxar units,
com en les grans diades de victòria,
ccm en els moments de la Solidaritat
Catalana, com en aquell 14 d'Abril Ui
vesprada del qual veia a totes les per-
sones i els grups acatar la voluntat del
poble. Ara el poble també ha parlat.
Obeïm-le, i Catalunya tornarà a ésser
rica i plena. I els catalans, lliures.

Catalunya redivivo per M. SERRA I MORET

Es cosa senzilla i confortable ésser
ciutadà nordamericà o britànic per dret
de naixença, com un hereu de casa bona
0 tina tintorera en un batastoll de so-
rell. Es poden donar lliçons de correc-
ció i de continencia i fins es poden dic-
tar condemnacions i absolucions dels
aprenents de dèspota tant si són espa-
nyols, com islàmics, com sudamericans.
A vegades es pot arribar a perdre el
sentit del ridícul i creure beatament que
el tenir diners i poder és una patent de
raó.

El que costa és ésser ciutadà d'una
nació oprimida que lluita contra tots ei s
malaveranys, com un fill de casa pobre,
com un corpuscle invisible en la massa
anònima dels desheretats. Reclama una
certa finor d'esperit, un sentit humà ex-
cepcional i una forta consciència del
deure i de l'acceptació del sacrifici com
si fos un dot irrenunciable i la única
ofrena de pervindre.

S'escau, però, que la història la fem
tots, pobres i rics, desvalguts i podero-
sos, i molt sovint ?o fan, remarcable-
ment, els que en el cor de la tenebra
afloren el diamant o làgata que justi-
fica l'origen estelar del nostre planeta i
doni a la matèria la concentració i la
sublimació de la llum pura. S'escau que
la duresa de la vida és-l'aliment del he-
rois, particularment dels herois que no
s'inscriuen a l'heràldica convencional si-
nó qu°. s'esmercen a fer història positiva
1 perdurable.

Catalunya ha fet història, una histò-
ria irreverent, intempestiva, a l'hora que
els senyors dcl món havien acordat obli-
dar la tragèdia d'Espanya i passar-la a
l'arxiu dels " fets diversos ''. El coratge
del catalana ha estat sorprenent, gai- \

rebé diríem colpidor. Els senyors del
món s'han girat, s'han fregat els ulls,
i s'han adonat que en un reco ignorat
hi havia un poble que tenia sentits i dig-
n tat. " Com f — es preguntaven —.
Son aquestes les divisions que ens ofe-
ria el minúscul dèspota per a la defensa
d'Europa f Potser si que tenia raó, pot-
ser si aue existeix un poble viril, capaç
d'afroníar-se amb les dictatures i els
totalitarismes tant si venen de l'exterior
com de linterior... " Heus ací una reve-
lació sensacional. Si el dèspota tingués
un mínim de comprensió diria : " Se-
nyors ! El que jo ofereixo és mercaderia
de primera qualitat, és, en realitat, un
del millors exèrcits de la terra ". I dit
això es retiraria prudentment a la Te-
baida a purgar amb un dejuni eternal
el terrible afront que ha infligit al po-
ble.

No ho farà, naturalment ! Però ja no
dormirà tranqruiZ mai més. En el mur
esquerdat del fantàstic imperio s'han
inscrit les parau'es fatals : Mane, thecel
phares. La sentència és dictad a. Val -més
una vaga general a Catalunya i una
protesta unàn'm del nostre poble que to-
tes les condemnacions de les Nacions
Unides. A Catalunya han dit una cosa
que té la valor d*un axioma : " Tot és
començar. " Els catalans han començat
i acabaran la feina i els espanyi Is apren-
dran aviat a fer-la.

El geòleg Albert Carsi deia dies pas-
sats en una conferència sobre la mine-
ralogia de Catalunya : " Catalunya té
un mineral molt rar i sumament estra-
tègic : el caràcter. El caràcter la sal-
varà. " Els catalans rebem i donem la
üiçó amb humilitat i diem senztí.'amení :
" A la feina f ".
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LES PRINCIPALS LLIÇONS
Al nostre entendre, ja podem avui in-

tentar fer un balanç de les jornades de
Barcelone. Han posat de relleu, amb la
clara voluntat d'oposició del poble ca-
talà, uns quants fets que ens cal tenir
en compte. Primer de tot, el sentiment
intim de la pròpia puixança. Heus ací
quelcom que els treballadors catalans
han redescobert : l'arma que tenen a les
mans i que només han de fer servir per
obligar a l'Estat falangista a cedir.
D'ençà que ha marxat Baeza Alegria,
han millorat els abasteixemenLs i el rac-
cionament no és tan dolent ni misera-
ble. Acedo imita a Correa. Va pela mer-
cats i fa demagògia de la barata. Els
tranvles sense vidres continuen amb les
velles tarifes. I el poble barceloní va
mesurant lentament la valor de la prò-
pia potència- Car si ara es troba cam
a les carnisseries, perquè no n'hi havia
abans 1

A fi de comptes, la lliçó és que cal
combatre per obtenir el que es demana
Atenció doncs a les pròximes reivindi-
cacions.

UN POBLE UNIT
Cal reconèixer que molts de patrons

afirmaren clarament la seva solidaritat
amb els treballadors i la feren entendre
a Baeza Alegria quan aquest, un xic
tard, es decidi a sortir del seu despatx
i del seu esverament i adoptà aires do
matamoros.

A Mataró on anà amb l'intenció de
« romper unas cuantas cabezas », li di-
gueren d'entornar-se'n. I f inalment , vin-
gué la destitució, quan les protestes arri-
baren f ins a Madrid, i Bias Perez no po-
gué srstenir més el seu protegit. Deci-
dits els patrons a pagar els jornals,
Acedo, el Bisbs i el Governador milita
a 'apuntaren un nou tanto contra l'Ale-
gria, acceptant una decisió contra la
qual no podien oposar.se.

UNA JOVENTUT QUE SAP LLUITAR
Ho ha dit el corresponsal del « Mon-

de », que fins ara no havia donat gai-
res pruves d 'entendre 'ns . El fet nou,
essencial, és que hi ha a Espanya una
nova generació que no havia combatut
encara, per la qual ois recorts de la
puer ta r ivi! s (>n simplement recorts i
que ha demostrat que no vol viure sot-
mesa i explotada. Es amb aquesta jo-
ventut que caldrà comptar d 'aia enda-
vant. Encara no ha dit la da r r e ra pa-
raula. I que consti que sap dir-ho amb
un llenguatge: propi.

DESCOMPOSICIÓ INTERIOR
Los baralles internes de Falange, l'es-

clatament de la C.N'.S.. i del S.E.U., que
s'han nv'strat perfectament incapaços«
de fer creure la gent, no és encara .cu-
ficient. La veritat és que el Governa-
dor militar de Barcelona no es mostrà
gens disposat a secundar la Falange de
Baeza Alegria ( a t a cal parlar així per
entendre's) i que li feu dir clarament
que ell no volia sapiguer res i que els
soldats no sort i r ien. El Bisbe p«»l seu
compte movilitzà els de les Hermanda-
des- La premsa — « Vanguardia » i
« Destino » — feren mea culpa, abusant
ets comunistes, sense saber de què ana-
va...

De què anava t Un poble unanim re-
prenia consciència i afirmava la seva
existència. Els ratolins que fins ara pre-

sumien no sabien on eren. I malgrat les
provocacions i la por dels guàrdies, que
disparaven sols, les victimes — massa
nombroses — no passaren d'una dotze-
na. Barcelona ha demostrat que sabia
com combatre les dictadures. I Europa,
aquesta Europa abstencionista a la
ONU, ha enrogit de vergonya i ha re-
cordat que encara era a temps per no
consumar la suprema indecència.

ELS PAGESOS PROTESTEN
El malestar s'ha extés naturalment al

camp. A Constanti, prov. de Tarragona,
a Borges del Camp i en altres indrets
del Camp de Tarragona, els aldarulls
provocats pels inspectors falangistes qua
recerquen la collita d'avellana i ametlla
no declarada, no han estat gens lleu-
gers. A Constantí, l'alcalde s'oposà als
registres i finalment, amb el rector, ini-
ciaren un bon repic de campanes, fent
acudir el poble, el qual empaità els ins-
pectors. La Caserna de la guàrdia civil
els serví de refugi fins que acudiren
guàrdies de Tarragona- I així en altres
llocs... A Manresa, la vaga començada
el 15 d'Abril, en el moment d'enviar-vos
aquestes i atiles encara dura...

SEGUIRÀ LA RESTA D'ESPANYA ?
Sense traïr secrets, podem dir pública-

ment que l'acció de Catalunya ha estat
seguida amb atenció al País Basc i a
Madrid, on ha reprès alè la oposició.
Les vagues d'estudiants s'han repetit a
Granada, a Sevilla •— on cremaren el
local del Seu —, a Madrid, on hi hagué
greus topades entre la policía y els es-
tudiants. Al país basc, vagues de bras-
303 caiguts a Azcoitia i altres llocs.

Lentament la veritat que Barcelona
ha retrobat, s'obrirà camí. I és en aquest
clima de descomposició que les forces
polítiques i socials intentarem crear una
nova situació capaç de liquidar un es-
tat descompost. X. X.

£tetia adreçada aid frantilo
Sitciali&teo i ai COMISCO

El Aio in m m í Socialista de Catalunya,
fn nom de ia classe obrera catalana i
de tot e] poblc de Catalunya, us prega
que intrñonguen enèrgica i ràpidament
piop elei rostre govern i dels ambaixa-
dors a Madrid per a evitar la repres-
sió que Franco ha desencadenat a Bar-
celona.

El poble català acaba de demostrar
amb la sera acciò la nfta oposició al
rttrm totalitari que li fou imposat per
H'-tler i SIu.**f>lini. Esperem qite els de-
mòcrates i els socialistes no l abando-
naran, i que f Tifa ran auri que un dia,
drcebut, caigui en mans de Coltre tota-
litarisme.

La solidaritat internacional que us
di~man''m. redona^à confiança als tre-
ballador* j serà la millor arma del nos-
trr poblf per opnsar-sr al franquisme
i prrmftrr que E.ipanya, a trave* d'un
regim de llibertat ocup* el seu lloc 0n
e' concert dels pobles occidentals.

Cordials salutacions socialistes,
Pel Comitè Executiu del M.S.C.
Paris. 13 de Març del 1951.

L'ACCIO DE L'EXILI
Sense exagerar la pròpia activitat, ni

desmerèixer la dels altres, diem que el
M.S.C, ha intentat ésser digne dels nos-
tres companys de l'interior, donant el
màxim de relleu als esdeveniments de
Barcelona, fent-los conèixer internacio-
nalment, i — tal com assenyalava la
nota del nostre C. E. del mes passat —
procurant que fossin el catalitzador d'un
ambient d'unitat catalana que hem in-
tentat afirmar arreu.

Nota dels partits catalans
i el mitin de Tolosa

A la nota dels partits catalans, que
els nostres llegidors coneixen ja per la
premsa francesa, cal ajuntar el mitin
que a Tolosa, celebraren seta el patro-
natge de la LJar, dels partits, de la CNT
i la UGT catalanes.

La declaració del nostre company
Serra i Moret, President del Parlament
de Catalunya, publicada primer pel
« Populaire », fou reproduïda per tota
la premsa francesa i internacional i
per les ràdios. Igualment, la premsa
mundial afirmà en general de nou la
seva solidaritat amb el poble de Cata-
lunya. I és de remarcar que, malgrat
els anys passats i la manca d'una pro-
paganda intensiva, cap periòdic esti an-
ger no oblidà realment el caire claris-
sím dels fets barcelonins i el caràcter
català que tenien.

La solidaritat socialista
envers Catalunya

Des del punt de vista de solidaritat
socialista, el C. E. del M.S.C, s'adreçà
desseguida a les direccions dels partits
socialistes i al COMISCO, demanant-los
el màxim de vigilància per a evitar la
repressió, i l'expressió d'aquesta solida-
ritat a la qual tenen dret els treballa-
dors catalans. Errtre les respostes rebu-
des figuren la del Secretariat del Labour
Party, la del Secretariat de la S.F.I.O. i
la de la Unió International de Joventuts
socialistes. Igualment, a darrera hora,
una de molt cordial del Partit Social
Demòcrata Alemany. Amb aquest motiu,
les relacions internacionals del M.S.C.
— representació autoritzada dels tre-
balladors catalans — han entrat per
nous camins els quals han de ser fruc-
tuosos per tot el socialisme peninsular.

La situació política
La nota dels partits catalans, el mi-

tin de Tolosa, indiquen que el clima nou
d'unitat i de comprensió és una reali-
tat. Cal ara que. en estret contacte amb
els organismes de l'Interior, i t inguent
ben piesent les realitats polítiques que
Barcelona ha manifestat, la unitat ca-
talana s'afirmi i es realitzi plenament.
Si Catalunya ha tancat a Franco les
portes del Pacte Atlàntic — (Catalunya,
molt més que les declaracions, les amis-
tats, els partits i les institucions), cal
ara fer valer políticament aquesta for-
ça- A l'exili, la situació politica no ha
variat gaire, ni pot fer-ho. El P.S.O.E.
ha ratificat la seva posició política, tal
com suposàvem que ocorreria, e'.s repu-
blicans espanyols van fent reunión« i
manifesta, els vells organismes conti-
nuen cristal.litzats. Es dels catalans que
ha vingut la iniciativa i àlhuc els recs
han de veure que. sense escoltar les veus
dels de dintre, ben p.-ca cesa de profit
farem a fora. Piegata en canvi, la feina
cotiwnç«. Decidim-nos-ht.



EL MITE
per Miquel GAYOLA

Els fets de Barcelona han interrom-
put bruscament la llarga i laboriosa di-
gestió dels seides del franquisme, des-
prés de l'àpat que els oferí la O.N.U.
el mes de novembre darrer. Car a
Barcelona, per començar, hi hagué de
tot. Vidres trencats, tramvies malme-
nata, petards, obstrucció de vies, cops
de porra a profusió, soldats recalci-
trants ; també ai las ; un nen mort,
sis victimes més, ferits i detencions
Suficient per a contentar als esprits
mes reacis a veure-hi clar. Tot això pas-
sà la darrera setmana de febrer i la
primera de març. Tot això va poguei
passar en « vase clos », en família, per
que la censura espanyola en mans de la
Falange va tenir bona cura que aquests
fets no se sabessin. Un diari parisenc
tot i escamotejant les fases de la « ba-
talla dels tramvies » (« Le Monde ») no
va poguer-se passar de donar compie
del resultat final que feu una victòria
dei poble de Barcelona. Com tampoc
pogué estar-se de donar, tot passant, una
barretada als barcelonins quan escriu :
« Mullats, cansats, però tossuts els bar-
celonins miraven passar els tramvies
amb els vidres trencats dins dels quals,
del matí al vespre, s'hi avorrien, sols,
tres guàrdies civils ».

Però després el poble de Barcelona i
de les contrades catalanes ha fet enca-
ra més que això- El dia 12 de maiç
cinq cents mil Obrers varen donar la T'Ò
plica a la O.N.U. i alhora una terrible
bufetada a les galtes franquistes. I mes
que això encara. Varen destruir un mi-
te. El mite de què es pot sotmetre un
poble per la força, la fam i la mor-
dalla. Tot allò que constituïa la força
moral del franquisme a l'exterior ha cai-
gut esmicolat sota l'empenta mascle
d'un poble àvid de pa i de llibertat. El
mite que a Espanya hi regnava l'ordre
i la pau des del triomf de la revolució
nacional ha deixat d'existir el dia 12 de
març. El mite de « qui calla atorga » ha
trobat amb qui parlar. Els sindicats
verticals, dirigits i enquadrats per dele-
gats nomenats per l'autoritat guberna-
tiva, no solament han perdut ía verti-
cal sinó que han escapat al control del
falangisme i el mite de la seva eficàcia
en tant que instrument i puntal del rè-
gim ha estat també destruït pels he-
roics obrers catalans. Franco t-n el ne-
guit de les primeres hores del movi-
ment i no sabent a quin sant enco-
manar-se, va intentar aixecar un altre
mite fent dir a la ràdio nacional que
els autors i responsables n 'eren e!s
comunistes. La resposta no es feu pas
esperar. Pels carrers de Barcelona apa-
repueren uns rètols que deien clar i
sense embuts : Franco no, Stalin tam-
poc Enteres ?

LA MORT DE BEVIN
La mort del gran mili tant trehallista

ha estat vivament ressentida por t c . t el
moviment cbrer internacional . El M.S.C,
ha adreçat una lletra de condol al rap
del trovern angles expressant. H el no.=tro
sent iment per !a pèrdua d'aqticst Uri p r
de les Trade-Unions que, des del poder .
— i malgrat les d i f icul ta ts — feu tot r:
possible per aplicar l ' internaci n a l i p i . "
que nodria les seves inquietuts idc> log:
quês.

El moment crucial
per 3. E S T A R A N

Quant les portes de la vida interna-
cional començaven a obrir-se de bat a
bat pel règim franquista, quan arreu del
món es dubtava de l'eficàcia de.s mots

platònics, i s'anaven tancant els ulls
davant de la « raó d'estat », quan tot
semblava lliscar per la pendent de la
desi .lusió, i la desesperació era l'únic
carni obert, el poble de Catalunya crida
a^s quatre vents la situació dramàtica
en què viu i la seva oposició unànim a
un sistema politic que s'aguanta damunt
de la inmoralitat Î de la violència.

Sense entrar en la discusió estreta
d'una part de l'emigració — si els ani-
madors han estat els meus o els teus —,
cl fet importantissim és que el « cas
espanyol » és plantejat de nou, interna-
cionalment, en moments crucials, i po-
fuent determinar possibilitats encoratja-

ores.
No hi ha cap dubte que les forces

reaccionàries de tot el món intentaran
ajudar al franquisme a resoldre els difí-
cils problemes que té plantejats i que
són la principal causa de la descompo-
sició. Però també és cert que hi ha in-
ternacionalment una consciència obrera
i democràtica, que podria encara contra-
balançar aquell intent i accelerar la cai-
guda. Els resultats dependran en part
de com es manifesti la resistència inte-
rior i de com l'emigració es predisposa
a enfocar el problema.

El resultat final de tot combat depèn
tant de la força com de l'estratègia i
intel·ligència del combatents.

No és descobrir cap secret dir que el
1939 fórem vençuts tant per una conjun-
tura internacional desfavorable com per
la nostra incapacitat col.lectiva. Tampoc
no ho és dir oue el talent no ens ha
sotrat quant ;es condicions s'han pre-
sentat favorables i han deixat d'aprofi-
tar-sp. Tots acusem al vei dels fracassos
aconseguits i dels quals paguem les con-
seqüències. Costa poc creure'ns nets de
culpa i passejar per l'exili els nostres
problèmes, peí ò el resultat el paga crua-
ment un poblo digne de millor sort, el
qua', bo i morint lentament de fam i
d'amarguesa, encara té el coratge d'al-
çar-se per cridar el seu martiri i per

llençar-nos a la cara la vergonya de la
nostra impotència.

Ens enganyaríem de nou si cregués-
sim que el franquisme caurà solament
pel pes de les pròpies contradiccions i
rivalitats. La lògica exigia la seva desa-
parició quant l'Eix es trencava a troços,
i encara és viu. El cop rebut l'ha deixat
despu.lat i tal com és. corromput i tron-
tollant, però pot refer-se aprofitant la
situació internacional inestable i la man-
ca de visión política que fins ara ha
demostrat l'exili. Cal .movilizar totes les
torces nacionals i internacionls. Cal que
el retrobament de forces que sembla que
comença deixi de costat els interessos de
grup que fins ara han impossibilitat
l'obra conjunta.

El nostre poble exigeix als homes de
l'exili visió política, sacrifici, compren-
sión, ajuda. Siguem dignes del seu es-
forç.

ADMINISTRACIÓ
j Acusem rebut de les quantitats se-
! güents:

Secció de Tolosa, 5.300 frs ; F.T., Ne-
vers, 150 ; F.G., Villedieu, 200 ; J.A., Di-

j jon, 1.150 ; D.M., Burdeus, 150 ; J.I.F.,
' Sèvées, 300 ; S.S., Tolosa, 500 ; Secció
' de Perpinyà, 1.500 ; P.J., Pelrestortes,
: 500 ; J.G., Bages, 300 ; F.A., Perpinyà
| 800 ; A.B., id., 300 ; M.S., id., 3.000
! R.P., Londres, 450 ; LI.E., Avignon, 150
' S.T., Burdeus, 500 ; E.A., id., 500 ; R.G.
i id., 500 ; B.J., id., 500 ; F.B., id., 500
! M.M., Nova York, 350; J.P., Paris, 1.000.

A fi ne no allargar massa les llistes
d'administració, i per atendre els que de-
sitgen que el seu nom no figuri en cap

j llista pública, donarem directament als
| interessats, acús de rebut de les quan-
. titats qu'ens trametin destinades a l'In-
i terior.

Joan ALEU
(Vé de la cuarta pàgina;

« Anti > perquè es dóna compte també
de que darrera aquest * Anti » el que
es vol és conservar un estat de coses
que per ésser injust ca: també que desa-
paregui.

Nosaltres socialistes no podem pres-
tar-nos a apuntalar interessos particu-
lars. Hem de lluitar en tot mr.ment per-
què als homes se'ls permeti viure com-
a tais, lliures i amb decència, i això ni
el capitalisme ni el comunisme poden
acor..scAUir-ho

Per tant la responsabilitat del socia-
lisme on aquesta hora crucial és inmen-
sa i no pot ni defugir-la ni trair-la.

Cr.Ti a socialistes ens unirem a tots
nq ' ip ' l s ouo nobloment estiguin disposats
a barrar el pas al despotisme blanc o
roig. i que en comptes <;le fer obra nega-
t vn vu.qu'n arrivar al resultat positiu
del ir.; lorament moral i material de tots
els hornos, millorament, aquest, que és
l'únic que ens conduirà pel carni de la
pau.

E. BRUFAU
< Vé de la cuarta pàgina;

veient, en marxa ascendent, amb plena
consciència del que representa, del que
és, i que sabrà trobar el carni'de l'alli-
beració política i econòmica.

Naturalment, aquest procés comporta
indiscutiblement una nova configuració
de la política catalana. En la repartició
do forces els centres antics o De han
minvat notablement o bé han desapare-
gut. Es rntorn d una concepció polt ica
que encaixi a.mb els corrents obrers ac-
tuals que la gentada es catalitzarà. En
fi, el demà polític ben poca o ben minsa
ròlació tindrà amb el que fou 1 ahir. Un
simple raonament aclarfix la suposició :
Disminuida, gairebé inexistent la classe
mit jn , podrà haver-hi demà el que se'n
d'U un parit majoritari potit-burgès ?
Havent-se incorporat definitivament 'a
classe obrera al camp nacional català i
agavellant la inmensa majoria de la po-
blació, no serà ella qui representarà po-
líticament ei nostre poble ?



PENSEM EL FUTUR
Els negatius [| parili UlaNlaN

per loan AIEU

No és difícil adonar-nos que ens tro-
bem de pié dins d'una época que mar-
cará el capgireu total drun règim, per
a donar pas a uuna nova estructuració
política i social del món.

Precisament per trobar-nos dins
d'aquesta època de traspàs on les noves
formés, si bé ja es dibuixen no tenen
els perfils ben definits, veiem que molts
homes i moltes de les organitzacions
que nodreixen, es debaten desespe-
radament en una riuada de mots que
no fan més que afirmar la seva deca-
dència i sobretot la manca de coratge
i formació que es necesita per afrontar
la nova vida que es troba en gestació.

Avui, el mot preferit dels porucs, de s
conformistes i dels que no volen cedir
en cap dels privilegis que detenten en
l'actual règim capitalista, és un mot ne-
gatiu « ANTI ».

Trobem munió d'aquest « anti », avui
anticomunistes, en els medis reacciona-
ris i capita.istes d'arreu del món. El seu
anticomunisme, però, no té res de humà
ni de desinteressat.

Per ells el comunisme que ara com-
baten, no representa res mes que la des-
trucció d'un sistema que els penmet de
viure en un nivell material superior als
altres homes i sobretot que els permet
d'explotar-los sense cap remordiment.

No és estrany, doncs jue en aquest
bloc dels € Anti » figurin en primer pla
dèspotes com en Franco i .altres de la
mateixa categoria.

Nosaltres, socialistes, no creiem en els
mots ni en els fets negatius, i per con-
sogü3nt no podem ésser anti-res perquè
som afirmatius i positius. El socialisme,
és això, una afirmació i una realització.

No creiom en 1 stalinisme (que no vol
dir comunisme) perquè en ell hi veiem
ei més formidable engany del qual
uns tirans volen fer victima a la massa
obrera.

L stalinisme arreu on ha passat fins
avui, ha portat amb ell la terror, la
tortura l'esclavatge i la mort. Ha des-
truït la personalitat humana rebaixant
l'home a la categoria de moltó.

Però el socialisme ha de menar la ba-
talla en els dos fronts, i no podem unir-
nos als esgarips d'esglai que llença el
món capitalista, perquè aquest esglai és
dictat per la por i per un egoisme revol-
tant. En front del comunisme la nostra
posició ha d'ésser enèrgica, fent tot el
possible per a desenmascarar aquest
nous Atila, corregits i augmentats. Però
els fets son més eloqüents que les pa-
raules, i es per això que les masses
populars hi son molt mes sensibles.

fcîn els països com Suècia, No-
ruega, Dinamarca i Anglaterra, on
en més o menys escala els socialistes
han ocupat tot sols el poder i han dut
a terme realitzacions concretes i justes,
l'anticomunisme no existeix perquè de
fet el que ja no existeix és el problema
comunista.

En altres llocs, la desorientació regna
en tots els camps i es deixa sentir for-
tament entre la classe obrera. No tan-
quem els ulls a la realitat i donem-nos
compte de què el poble no sent cap en-
tussiasme per batre's en nom de cap

f Possa a la tercera pagina)
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Podríem afirmar, sense perill d'incòr-
rer en greu error, que arreu dei món
liberal, durant i després de la darrera
guerra, les classes mitges han sofert
una embestida molt forta.

Els Estats, obligats per la necessitat de
produir en gran escala, han malmès l'an-
tiga organització patit burgesa canalit-
zant les activitats humanes devers les
grans concentracions industrials, prefe-
rint al treball acurat de l'artesà, la pro-
ducció en sèrie. I no solament els arte-
sans, sinó els comerciants han vist re-
duir-so i horitzó de llurs activitats i be-
neficis a conseqüència de rígida inter-
venció oficial. Els altres elements que
completen la menestralia han sofert
també directament o indirecta la inexo-
rable empremta d'una realitat que con-
firma el raonament marxista en el que
fa referència al procés simplificador de
les classes.

No devem, però, considerar aquest
problema unitera.ment, és a dir, situar-
lo en el camp exclusiu de les democrà-
cies car, sense seguir un curs parió, s'ar-
riba a resultats exactes en els règims
dictatorials on l'esfondrament de la
classe .mitja pren també un relleu col-
pidor.

No cal que cerquem massa lluny. El
cas d'Espanya és un bon exemple. Per
no haver-se adonat a temps d'aquest fe-
nomen, els observadors de la vida eco-
nòmica i politica d'aquel pais han restat
sopresos de l'amplitud de la vaga ini-
ciada amb motiu de l'augmentació de
les tarifes dels tramvies. Les noves ve-
nien saturades d'aquesta mena d'astora-
ment : « Ha estat un boicot gairebé
unànim, seguit d'una vaga d un abast
imprevist. Excepció feta dels grans in-
dustria.s i comerciants, tothom ha se-
guit les consignes, tothom s'ha solidarit-
zat amb els proletaris ».

Excepció feta dels grans comerciants
i dels grans industrials... Tots plegats
són ben poquets tant mateix !

La gentada de Catalunya no ha fallat,
la inmensa majoria del poble ha protes-
tat. I com voleu que no sigui així si en
e. decurs d aquests darrers quinze anys
Franco s'ha encarregat de liquidar els
estaments intermitios i avui ja solament
hi ha pobres, ben pobres, i rics, tan rics
com mai no ho havien estat ?

A Catalunya on la classe mitja ocu-
pava un lloc preponderant, on consti-
tuïa, potser, la força més autòctona, la
menestralia, i on representava una part
decissiva del capital-treball nacional,
avui ha pràcticament dei>at d'existir o,
si més no, és una ombra del que havia
estat.

Ja només hi ha obrers. El vell i arre-
lat sentit conservador de la classe mitja,
és a dir, el seu egoisme congènit, a no
té raó d'ésser. S'ha esfumat amb els
darrers sous desentaforats de la calai-
xera.

El món obrer s'ha fet molt més gran.
Ja podem par ar de la Catalunya obrera,
d'una majoria obrera esclafant, però
d una majoria obrera, pel que anem

f Passa a la tercera pàgina)
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Vint anys. Els infants s'han fet ho-
mes i els homes, envellits, esguarden
enrera amb recança i melangia. Cata-
lunya és avui, alhora, l'espurnejar dels
ulls de les generacions que veieren vo-
leiar la bandera barrada a la plaça de
San Jaume, 1 la magnifica realitat
d'aquesta joventut que ha de nou plan-
tat cara al feixisme, als mateixes in-
drets que havien glorificat els seus pa-
res amb aquell massa alegre repicar de
campanes.

JKl passat i el futur. £1 destí de Ca-
talunya radica avui en aquesta síntesi
difícil, en aquest balanç d'experiències
i d'UJusicns fallides, que sàpiga aprofi-
tar d'un passat mort per llei biològica,
el que conté de riquesa emocional i de
voluntat alliberadora.

£1 cap fred i el cor calent, ens cal sa-
ludar aquella magnifica esperança que
Alacia encarnà. Catalunya, per unes po-
ques hores, retrobava hi plenitud de so-
birania i — precisament per això — era
la llum que indicava el camí als demés
pcbles ibèrics. D'Astúries i de Bascònia,
d'Andalusia i de Galicia, els esguards
dels treballadors es giraven vers el po-
ble català, confiant que compliria la
missió que h* història li ha donat : des-
iiuar aquest nus tràgic que oprimeix la
vida espanyola i que, avui més que mai,
té per nom la misèria i 1 esclavatge.

Després... Els esdeveniment» són re-
cents i els fets cremen encara, roents,
la carn del nostre poble. Els enemics
eren forts, però això ne és prou per a
explicar una desfeta que encara dura.
El ccr calent, doncs, per a saludar la
n República ; el cap fred per a judi-
car-la serenament, per a no ésser preso-
ners de les seves equivocacions, per a no
caure en els mateixes paranys. Heus ací
el que ens cal al cap de 20 anys passats
en la lluita c a l'exili.

El combat de Catalunya per la lliber-
tat i per hi justicia social continua. Ca-
da fita aconseguida — per minso que
sembli el camí que recorrem — ens
accsta B la realització d'aquella gran
esperança que les malifetes deh) adver-
saris i els errors — no sempre ingenus—
dels homes i les forces que l'encarnaren
políticament, no deixaren prosperar.

Catalans !

Socialistes !

Avui .més que mai : contribuïu al
Combat de Catalunya !

Ajudeu la premsa catalana !

Contribuïu a la subscripció pels
companys de Catalunya !

Le gérant : A. EBORRA.
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