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L'orpilzacio de
¡nierisr üe caiaiuoiia

Fins a l'hora d'acabar-se la guerra a Europa, lea masses catalanes i
peninsulars hostils n Franco, han estat genera lment absentes do la
lluita clandestina ac t iva . A v u i , potser perquè les esperances han estat
sovint defraudades , aquestes mateixes masses creuen més profunda-
ment en l l u r pròpia accio i no es re f i en tan fàci lment de l'assistència
exterior, ni posen exclusivament l lur salvació en 1rs noticies que els
pervenen de los emissores estrangeres.

«Des del dia del gran èxode, en el 1939, reduides organitzacions i
tits grups abnegáis, han menat el combat contra el f r a n q u i s m e . La

gent els rebia bé, llegia l l u ra publicacions clandestines, pero un estat
d 'a tu imcnt col loctiu els man.tenia separats de la vida act iva d'aquests
grups. Al 1940 i 1941 les primeres organi tzac ions 'nu tèn t icameni resis-
tents comencen l l u r combat. Front de la Ll iber ta t i Front Nacional
inicien una ac t iv i t a t de grups amb la pretensió no sols d ' interessar-hi
lea masses, esquerpes i a trafegades en subsis t i r enmig de la tragèdia,
sino de donar una demostració pe rmanen t d'hostilitat contra el f ran-
quisme, que mant ingués viva l'espcranc* de Ics mul t i tuds . La guerra,
a l'enllaçar el nos t re problema amb el problema mundia l , va menar,
tant a França com a onsa nostra, aquestes organitzacions a sumar llur
combat amb oi dels a l ia ts . La massa va veure en la guerra i en la seva
solució l 'acabament dels seus mals i va desestimar l 'esforç interior, no
sumant-s'hi considerablement.

Avui, les coses han canviat. Poc abans de l'alliberació de França, en
el 1944, els partita i organitzacions sindicals es reagrupen a tota la
Península, i a l'abnegació dels dos Fronts s'hi suma l 'activitat deis
quadres •- reduïts , però — de totes les organitzacions. Neixen alian-
ces, neixen conjuncions per afinitat , i el combat s 'ampl ia , al mateix
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In s t i n t i vamen t , però la gent preveu que la l l i be r t a t , la sortida del regim
d'excepoio .<ense (i, d 'anorreament civic i de sofrença , els ha de ven i r
de l'exterior, deia mateixa soluaio dels problemes de la pau a què ha
obligat la guerra . Tothom ha cregut quo la l i qu idac ió de la guerra
seria també la l iquidació de Franco. S'ha saltat d 'una espera:.ça a l'al-
tra, i avui tothom es dona compte que, en les contradiccions que exis-
teixen entre els països guanyadors, hi és més considerat el cas de
Trieste o dels Balcans que el cas d'Espanya que resta postergat a reso-
lucious ulteriors.

Es ara que la gent comença a aJonar-se qm ia sofrença li ha fet
oblidar do rendir el seu esforç de resistência, que !a inquie tud i la
preocupació del viure quotidià, tan penós i absorvent, li ha fet oblidar
que havia de t radui r el seu sent iment d'hostilitol en actes. Es arn,
doncs, que la gent es dona compte quo aquel l combat que semblava
estèril, del Frout de la Llibertat i del Front Nacional , de la C. N T,,
era just , i que senso frapar l'orella de les opinions in ternacionals amb
la violència d 'un combat assidu interior contra Franco, el nostre pro
blema no pr judrà interès i no serà una cosa obligada el tenir-lo en

^fcimpte.

'er una veritable democràcia

u N barber, un tipògraf, un obrer tèx-
til i un escultor, foren els meus
mestres en «la ideals socialistes.

Tots 3llserenhomesabnegats isenzills.
Pacientment, dia darrera dia, «m feren
entendre quines eren les causes de la
Injusticia moral i material imperant

La formula per a desterrar aquests
mals era la impiantalo del socialismo
a.mbelseuGontingutdelliberttit iequUat.
Alio que feren amb rai, ho feien amb
tots aquells que, empesos per un anhel
J• justicia, s'apropaven ala rengles so-
cialistes. No els preocupavatl nombre ;
alio que Tolien era que cada un dels
nous vinguts c»ps¿s l'abast de la res-
ponsabilitat que eontreia al convertir-
se en militant d'aqu«>la causa.

Jo admirava els meus mestres perla
bondat de les seves intencione i pei
prestigi que els donava el fet d'haver
a jus t a t la seva vida pública i privada
a la moral socialista, la qual havia de
donarcem a resultat un mon nou sense
fronteres ni violències,senseoselavatge
ni explotació. Un mon nou «n «1 qual
l'home seria l l iure i f e l í ^ . . .

Però aquests primers mestres meu
han ana t desapareixent. El darrer que
quedava ha mort de fam en una de les
presons de Franco. Aquesta monade
socialista platònic, sentimental i de
bona fe ha deixat pas al socialista com-
batiu, dinàmic 1 pràctic. Això, si bé és
perquè les exigénciesdelalluita actual
ho roclamen, té el perill de la degene-
ració ideologica i ael qua! hem desortl.
al pas siés que encara hi som a temps.

Els primers simptomesd'aqu«8ta des-
viació els val» cómenos»
arfiuartfíi at, cvsar-noatr*
bafarados totalitàries. La nostra joven-
tut comença a contaglar-se'n. L'any H33
forma quadres milltaritzats, marca el
pas i a 'habUla amb camisa de color i
corretjams. El motiu que la portava a
aquelles innovacions era el do poder
plantar cara a la reacció amb el« ma-
ttixos procediments. Des del punt de
vista socialista no hi havia rés a dir,
però aviat, els seus actesesdevingueren
aixi mateix contraris al principis de
democràcia interna.

Observant aquells porills, vaig apro-
fitar e lpar lamentqne ara correspongué
fer en l'acte de l l iurement d'una ban-
dera roja a la « Casa del Poble », per a
fustigar violentaient «1« partidaris de
la idolatria i del capdillatge. Ta r. t bon
punt vaig acabar, »quell« joves, en for-
mació de quatre de fons i maroant el
pas, «'adreçaren a la decretarla del
Comitè Exe«utiu per a demanar la meva

j destitució fulminant del càrrec desots-

per M. Mart ínez CUENCA

vacil·lacions les excellencies 4c la de- j tir-me en un social-emancipad«r de la
mocràcia dirigida i el dret de les mino- ..Jignitat humana atropellada, adés i
rips selectos a regir els destins de la[\r{li peis trapelles de tots els temps,
societat. Aquestselementspodran ano- ; Pftj. a ev,tar aqiie8tes degeneracions
menar-se tan demòcrates i socialistes^, donaragilitat lnterna , .omkatlTitat
como vulguin però, en realitat, sor.un. ;axterna a Ia no$tra orfanltzacjo C08a
perfe«tes reaccionaris; També n'hi ha . ntAmentque no feien els meus mestres
que defensen el corporativisme com K fl e, g„u gipero procurant notor.
qualsevol earli empedernit í altres en- ; ,ar a caure en nouf j n com elg
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^. 'que l'apli-
1 1 - . V ¡cacio d e concepte ^frta H P ia Harr>nrar-se igual en el nostre pais que a la' , . Î-- ^urReB Qe ia aemo-

Patagonta. Aquestesconoepcionstenen- * 1-2--* consisteix en mantenir
la màxima expressloen el sindiaalisjEi#Cil*rV*nn* minlmaPar t delc»sc»l.lectiu
falangista i en la democracia tn-gantcc vt>er * °™«K els restants a gravitar se-
cínicament preconitzada darrerament: g°nS, el caf í! dels »"«nys. La derao-
per els sostenidors de Franc», que re-Í°ràcía *oci*ïiat*> tot al contrari, é* la

pafs més lliure dol mon .n virtut qua V™ Cn^sca encar* » m«lts

Ï! conoeptede l l ibertat -opot o.MId«,;l£-*«"'"•« VÍJ?»

presenten avniel darrerreduote feUíat*- p08ta en marxa de tots els 8eus «empo-
ai mon.

Si jo arribés a la conclusió que els<
cia l iame no ée aquell que em varen on
•enyar, alno que és aquesta cosa emfar
fogada i maquiavélica que a la llnrgp
no significa [altra cosa que «n « «or
tu per a posar m'hi jo », automàtica-
ment deixaria d'ésser-ne per a oonver

neots en qualsevol moment i sense
fixcepclo de cap mena.

L'home ¿s U cel.lula de la col·lecti-
vitat. 81 l'home és no<at, minimitzat o
anuí.lat, la col·lectivitat no é» orgàni-
ca ni justa. I «i no és justa no repre-

jaenta a la democràcia, anomeni's oora
es vulgui,! menysenoaraal socialismo.

f a n oto. r (pian
«'-ira-p rime res

No recriminem, però, a les masses si han encaminat llurs il·lusions i President del Partit. El Comitéel«eon-
, , i . . t ii f - n . • » u • testà que no podia complaure Is, puixcap al canto del mín im esforç. Llurs sofrences i l l u r a lui inent ho jus- j Ju.lla me9ura nurmss u p£dla

t iflquen. Recriminem,més av ia t , els dir igents polítics de la República i p r f t ndre la col·lectivitat en pU. Paro-
de Catalunya que han manca t de responsabi l i ta t i no s 'bnn adonat, íins
que cl combat m u n d i a l ha f in i t i hi sembla t obrir-los-lii els horitzons
de noves esperances electorals, que tenien un deure envers la gent quo
sofria a l'interior i que haurien hagut de dirigir-la p e r m a n e n t m e n t
en la sava resistencia anou imn , donant - l i l ' exemple , que era la eon
Üança que li mancava. No recriminem que » I s dirigents politics conti-
nuessin els camins de l 'exi l i , cup a les A m é r i q u e s , Londres o cap a
Suïssa. Recriminem l'oblit de les institucions, que lògicament haurien
hagut d'estar sempre presents i haur ien hagut de fer sentit l lur veu.
Quan es vol que la gent cregui en 1rs inst i tucions, aquestes han d'obrar
de manera que les masses no perdin mai !« confiança en aquestes ins-
titucions ; i les massís no la perden, q u a n en els pitjors moments, en
ela moments de desànim i de desorientació, en els momenta que, esma-
oerdudes, cerquen un p u n t de referència, le? senten presents, acollido

ÉBa, prop d'elles. No ha estat aixi, ni és a ix i , encara. Tot l'esforç inte-
rior ha uascut de la pròpia iniciativa de la gent de la Resistència, dels
quadres d'organitzacions que es m a n t e n e n a al ià baix, i a l'exterior
no s'ha fet al tra cosa sinó discutir-los hi l ' au to r i t a t . Avui , que els
aires del mon son l l iures i semblen sans, s'ha despertat l 'activitat dels
partits polítics, les l 'u i tcs de tendència , les apetències j combinacions
politiques, com si ens repartíssim, ja, circumscripcions i preponde-
ràncies. I els de l 'interior en eon absents, i l lurs interessos no son
encara el« nostres. Cnl que ens af inem. Cal que sincronitzem U nostra
acelo amb l ' interior si veri tablement tenim intere« en t reure Franco
que, a voltes, no ho sembla.

Recomanaríem, poro, a les organitzador)» de l ' interior,que no dino-
ëiteisîn lleugerament llur fe enhornes i en institucions jpté' tantes

(Segueix pàgina 3)

prendre
diant aquell famós rei de França POS-
tenien que la col·lectivitat eren ells.

Aquests símptomes es repetiren rei-
teradament en els anys posteriors però
no retreure més exemples per a no fer-
ra* massa extens. Km limitaré a assen-
yalar conoGpcions més recents d'ano
menata socialist*« ,qu« defensen sense

Funció socio! dels tècnics
)er Antoni PLANAGUMA

E N mig del capgirament que 1.industria í d'avantatges materials d'origen hereditari
litzacio ha produit en els conceptea j sense entraves a l'iniciativa particular, sen-

socials de la humanitat, cada dk e. \ se un guany ultratjos per desmesurat, sen-
destacada nits la responsabilità! dela fu . ^ se encimar-se trepitjant els altres, és l'ideai

;liripi?nt drls truies, er-r«Trí<r.-j
l »fWn;nciv-iifO«»»»t«f umi» prwg
tlfi«s. '

A mesura que l'home ha eixamplat elt
seus coneixements sobre els principis bà-
sics en els quals reposa el gran edifici de
la ciència moderna, han sorgit, en un mo-
viment accel lerat, nores formes d'utilltza-
cio de la matèria. Hom ha après a serviï-
se millor dels fenòmens fisico-quimlcs, a
provocar-los, retardar-los o «nular-los, a
bridar-los, en u»a páranla, per a servir,
almenys teòricament, al benestar social.
L'augtnenlacio de les fonts de riquesa i la
disminució del nombre d'elements naturals
sense utilitat, és, ja actualment, ian consi-
derable, que ha esdevingut anacrònica la
teoria del dret a unes diferències socials,
basades en el profit incontrolat de la ri-
quesa per part d'une minoria.

Puix que el valor de les coses està en re-
lació directa amb el seu grau d'utilitat
profitosa a la persona humana, és evident
que res valdria res, sense que la llur mo-
bilització en un ordre eficient n'hagués
estat executada pel propi treball humà
producte de l'esforç manual, veritable at-
tifex de l 'humana! benester.

Aquest axioma fonamental, és el pern
sobre el qual gira l'evolució de les idees
socials. Hom s'acosta a la dignificació de
totes les professions, perquè totes elles
tendeixen a la mateixa finali tat , qne é»
frui t d'un complexe de fucions.

Fer de manera que cada home ocupi amb
igual dignitat les funcions per les quals
està capacitat, sense influències de clan i

« Renovar-se o morir »

LU cooperació er: un clima tie cordialitat
de confiança lleial de les dues branques

l'esforç humà, l'esforç intel·lectual i l'o»-
orç manual, és a la basc de 1« pau •oclal.

De fet, hi ha una net« orientació enca-
minada a tiobar aquest estat d'equilibri.

No obstant, és corrent encara, i sobretot
a casa nostra, de classificar les profession»
ntel·lectuals, "i entre elles la professió

d'enginyer, en un ordre social mal definit.
No parlem, ben cert, dels capitans (fin-

dialria, dels home« de negoci, que han
passat per una disciplina universitària o
d'escola tècnica, i que exerceixen específi-
cament una funció capitalista. Parlem, com
tothom comprendrà, dels que retiren un
benefici directe 1 exclusiu de llur esforç
professional.

Les Associacions d'activitats intel·lec-
tuals, han rostat, en fencral, aïllades de
tot contacte intim amb els Sindicats de
Treballadors. Han mancat, podríem dir,
d'una ampla visió de la realitat econòmica
moderna.

Han estai una cleda, un redós, agrupant
lea individualitats segons les característi-
ques de les diverses disciplines escolars.
La barreja d'interessos particulars a cada
ui dels seus components no pot ésser més
manifesta. Aixi, els problemes a resoldre
per aquestes Associacions, han estat quasi
sempre, per a defensar davant l'Estat unes
qüestions da competència, per a preparar
uns Congressos Tècnics, i l'estudi d'alguns
plans d'industrialització o d'orgaiitzacié
econòmica. L'abast de la llur actuació ha
estat limitat per la preoccupaci capital de
no refregar 1' < statu quo » clàssic de
l'ordre social en vigor.

Hom pot demanar-se el perquè d'aqueita
passivitat — quan no la preocupació —
d'un tan gran nombre de tècnics davant
les qüestions socials, i el desconeixement
de la influència que tenen en la vida eco-
nòmica i industrial. Per què no s'ha com-
près més aviat, llevel d'algunes minories,
l'enganyadora comoditat u'un standing de
vida superior, fictici fins a cert punt, i
l'interès d'una actuació col·lectiva sobre
la mateixa Haia de força dels Sindicats del
Treball?

El fet prové de tres causes diferents :
A . — La concepció errònia de l'abast

que cal donar al mon del treball. Cal
desterrar el sentit massa generalment acor-
dat a la paniula treballador : pejoratiu,
gosaríem dir, quan les classes benestants
volen designar els obiers manuals, que
consideren com a llurs servidors ; insufi-
cient i exclusivista quan els obrers manuals
l'empleen per a designar-se a si mateixos.

(Segueix pâgin* 3)



Netes i Comentaris Politics
Franco vol convertir el suicidi del

seu règim en un suicidi col·lectiu
De la mateixa manera que el règim

nazi, a Alemanya, on la seva falllitaha
portat el pais a un estat de desastre,
de desolarlo fìsica i moral al poble ale-
many, el règim franquista va pels ma-
teixos camins.

La situació interior de la Península,
sobretot a les /orfes industrials comía
de Catalunya, ha Ant ra t en una de les
fases pitjors d'ençà de la guerra civil.
Hi ha un ofegamenteconomic del règim,
per part sobre tot dels anglesos, al no
servir-li carbó 1 altres combustibles
q u e l l s»n indispensables. Els obrers
treballen tres dies à la setmana, els
produite« han augmentat de preu. L,a
manca d'energia i la impossibilitat
de fer rutllar les centrals tèrmiques,
paralitzen la producció. Comencen a
mancar molts dels articles que ja esta-
VÇï*4Lactonat8. Unes darreres disposi-
cions reuneixen enormement el trans-
port ferroviari, també per manca de
earbo, la qual cosa paraií**«. el repar-
timent Wa circulació dels . "*
La comissió de compres que hi havien
destinat els americans i que hauria fa-
cilitat a Franco 1 a possibilitat de divisei,
ha abandonat Espanya.

Sorda però persistent, s'està menant
una accio economica contra Franco,
sebretot per part del Qovern anglès,
des de que hi han els laboristes. La
situació esdevé horrible per a la pobla-
el« 1 l'obliga más qua mal a considerar
la seva salvació en relació amb la cai-

proou^ea^ H»
irt hi havien üiTÍ^

guda de Franco. Ja no son solament
les masses treballadores, sinó lapropia
burgesia i el comerç, els que es donen
compte que, per a sobreviure, han d'ac-
oelerar la caiguda de Franco. La ma-
teixa gentdel règim manifesta laneces-
jsitat de la sontida de Franco i els pe-
rills que un retard podria produjr en
l'agravacio de la situació.

Ara cal que les organitzacions poli-
tiques d'oposició donin el darrer cop
de coll per a situar el problema en un
terreny d'hostilitat més evident, més
profund, per a que arribi a fer insoste-
nible l'estat actual de coses. Cal que,
gense perdre temps, s'organitzi una re-
sistència Interior activa, un oùmul de
petits actes d'hostilitat, encara que si-
guin individuals, que situïn el nostre
problema en un pla de preocupació in-
ternacional que obligui a un isolament
absolut del règim franquista amb l'ex-
terior. Els nostres companys de Front
de la Llibertat han iniciat, a l'interior
Ha seva extensió a l'opinió mundial,

_« Campanya d'hostilitat popular
oontriTFranso i «1 seu règim ». Supo-
sem que totes les aïír*« organitzacions
S'adonaran del moment decisiu que
s'està vivint i intensificaran llur acció.
Per la nostra part, a més dels (nostres
companys que lluiten en el f ront de la
resistència, tiobaran tot el nostre re-
colzament i l'aportament de tots el«
mitjans que puguem donar-loa-ht els
restem a l'exili.

La F.S.M. contra el franquisme
Querrá perpètua«! feixisme, ha declarat

la conferència sindical en el moment de
convertir-seen Federació ¡Sindical Mundial.
El feixisme, factor de tirani«, d'opressió,
de desordre de xovinismebèlic.devoracüat
imperialista, serà combatut allà on es trobi
anb l'acció potent de l'organització dels
treballadors. Franco, dictador feixista re-
broll indecent d'uns cadàvers putrefactes,
ha estat definitivament estigiaatltzat pels
r*naaaaBfr>nta^ÍÉ fi&mUJÉBS tir tlffibalt ÌSsPSSP* y?°I2.

Sembla que el cinisme imbècil de Franco
i la Falange, havia arribat a fer sondejar,
a una certa distància, naturalment els me-
dis preparatoris de la Conferenciado Paris,
amb la intenció de fer-hi repiesentar llura
sindicats verticals Es fa difícil creure-ho1

però tat és possible d'uns cretins que de
Madrid estant dirigeixen els assassinats
oficials que ei cometen arreu d'Espanya.

En tot cas, la resposta haurà estat btn
explicita. El Primer Congrès de la F.S.M.
ha aprovat una resolució presentada pels
sindicat» de lei Republiques hispano-âme-
ricanes i signada pels delegats de la Con-
federació de Treballadors de l'Amèrica lla-
tina i els sindicatsde Cuba, Equador, Mèxic
i Panamà. Heus aci els termes dels acords,
presos :

1. — Confirmar la resolució de la confe-
rència d« Londres centra el ïègim feixista
de Franco.

2. — Que totes les Centrals Nacionals
que integren la F.S.M. reclamin de llurs
governs respectius la ruptura de relacions
diplomàtiques!econòmiques amb l'Espanya
de Franco.

3. — Que les Centrals Nacionals dema-
nin a llurs governs el reconeixament del
govern republicàespanyolestablert a Mèxic.

'y4. —• Que la F.S.M. prengui totes les
ei règim de Franeo i la Falange sigui des-
truït «1 més aviat possible i que el poble
espanyel recobri, amb l'alliberació, l'exer-
cici d« la seva sobirania.

Els delegats espanyols de la U.Q.T. i
els bascs de la Solidaritat de Treballadors
d'Euzkadl, han presentat, per la seva part,
un document per mitjà del qual es fa una
exposició clara i simple deies dadesactuals
de la situació d'Espanya amb una proposta
de resolució tendent a la destrucció ràpida
i definitiva del règim franco-falangista.

Franco caurà tan aviat com els acords de
la F.8. M. es posin en pràctica |>er la
classe treballadora mundial no pot haver-
hi interessos de gran potència ni île zones
d'influència. Un sol objectiu la llibertat i
el" benestar de tots els homes { de tots els
pobles.

J. Q.

Internacionalisme
o imperialisme

L'acció diplomàtica internacional
ofereix l'aspecte d'un combat a diverses
represes. La darrera, fins ara, ha Un-
gut lloo en la Conferència dels Cine
que tothom ha coincidit en considerar
« un fracàs >, La no-reeixida d'aquesta
reunió, ha pesat de ralleu, per bé que
no era oap secret per a ningú, les di-
vergències profundes existents entre
els que el lèxic nascut de la guerra
ens ha fet conèixer amb l'epitet de
€ grans » . Aquestes divergències no es
dauen — és evident — a una simple
qüestió de d'apreciació, a un fet acci-
dental per tal com no estan determi-
nades per una visió ideal, desinteres-
sada de les farces en presència, ni,
tampoc, per la color comunista o capi-
talista d^ls dos sectors en pigna. Es
sobretot una questi« d'interessos ma-
terials, prosaics, dictats per lei ne-
cessitats nascudes de l'estat caòtic d«
les relacions entre els pobles ; és
l'imperialisme ultrancer que aquesta
guerra, com l'anterior, no ha fet sinó
acrélxer-ne l'esperit de defensa i agu-
ditzar-ne els antagonismes.

Per a nosaltres, socialistes, el motiu
d'aquestes discrepàncies — discrepàn-
cies que no exoluelxen, de cap manera,
noves enteses i altres tantes ocasions
de plca-baralla entre els « grans » —
no s'f-ti·lou en una qüestió simple de
voluntat 1 de bona fe. La no entesa
d'aquest moment, no és altra cos» que
l'expressió de les contradiccions per-
manents del sistema capitalista que,
totjust acaba la guerra contra el fei-
xisme, sulquen de nou les terres saori-
fiades d'Europa dipoiltant-hi el gra
malestru« que farà néixer una nova
conflagració.

Es sota aquest angle de mira, angle
que ens clarifica qualsevulga pesiólo,
qualsevülga actitud dels homes re-
presentatius de cada estat, que podem
copsar tot el sentit de tragèdia que es
desglosa de la gran hecatombe que
acabem de viure. I sense voler pecar
de pessimistes, cai considerem l'hora
actual la més propicia per al socialisme
a Europa i al mon, jio podem silenciar

lanciar la necessitat, per a la classe
treballadora i per al socialisme parti-
cularment, de recuperar el temps per-
dut ; la necessitat de resoldre els pro-
blemes Interiors de cada poble i del
conjunt, prenent de les mani del capi-
talisme tots «Is ressorts decisius i,
amb ells, l'acci* diplomàtica per a do-
nar un eop definitiu al governali de la
politica mundial. La disjuntiva histè-
rica és : Internacionalisme o imperia-
lisme, socialisme o capitalisme.

L'extensibilitat
del Govern de la Generalitat

El mal acolliment que ha rebut el
Govern de Catalunya entre l'oplnlo ca-
talana, i per a cercar nous avals a la
»reséñela del senyor Comorera en el
Govern, els psuce-comunis'es manio-
bren peí a decidir el President de la
Generali tat a eixamplar la base del
Govern. Naturalment, com que eon
ells e!» que manen, PS tractaria de fer
exclusions, cercant les erculea perti-
nents per a justificar-les.

Ara com ara la perturbado a la po-
litica catalana la porten els psueo-
comunistes,volent imposar llur politica
d'exclusions per a satisfer llurs inte-
ressos de partit. I aconsegueixen, la-
mentablement, que les personalitats
catalanes 1 altres organitzacions els
facin el joc. Per a això empren diferents
mitjans : el xantage, l'esfereíment po-
littc i aquesta cantarella, que la porten
fins a l'obsessió, de feixistes 1 trots-
quiste».

Els comunistes d'altres països ban
arribat a fer reaccionar les altres or-
ganitzacions contra d'ells. Els de Ca-
talunya és veu que han trebat un camp
més maseli i més vulnerable. Tot de-
pendrà que el President de la Genera-
ralltat i les organitzacioas 1 personali-
tats que els resta sensibilitat política,
no es deixin entabanar de nou.

Nosaltres creiem qu« el problema no
ha de plantejar-se d'aquesta manera,
sinó eomençar per definir exactament
quin tipus de Govern vol conseguir-se :
Govern de concentració nacional o Go-
vern d'extensió presidencial a base de
personalitats. El que importa és les
caractéristiques del Govern per a que
aquest pugui sentir-se recolzat o no,
pugui tenir l'acceptació de tots els ca-
talans i l lur col·laboració incondicional

la qual cosa no s'ha produit ara. Quan
tothom demana que s'aconsegueixi un
Govern que tingui l'acceptació de tots
els catalans, és perquè n'hl ha verita-
ble necessitat, i és perquè respon^^
l'imperatiu de 1 hora històrica. Si aij^B
no se sap veure, aquesta voluntat de
cohesió no per això deixarà de perdu-
rar, i cercarà, pol seu compte, els seus
homes i les seves institucions, en els
quals dipositi aquest sentiment de
cohesió que inst int ivament sont neces-
sari per a continuar el seu combat
contia Tranco. 81 la salvació no se li
vol donar per un ccîtat, la trebarà en
un altre, en la que neixi deTtnteiiftr;
i seria lamentable que les dues corv~-
cepcions s'enfrontessin.

Ningú altre que els psuco-comunistes
son avui l'esca d'aquesta perturbado.
Ningú planteja l'exclusió d'ells. 1 son
ells sols els que plantegen, per neces-
sitats pròpies de llur organittaclo,
l¡excluslo d'altres. Son ells, avui, que
imb llur actitud impedeixen la unitat,
í, pitjor, encara, que portaran el tren-
cament entre l'interior i l 'exili . 61 dfe
trobessin concomitàncies i « managersT»^
en les altres organitzacions, quan veu-
rien que llur insistència és mal accep-
tada 1 no reeixeix, acceptarien compor-
tar-se com els altres i deixarien de
banda llurs absurdes prétendons par-
ticulars.

No sols és una qüestió d'etica politi-
ca, que avui se la planteja tot el mon,
sinó que és una necessitat nacional
per a la lluita contra Franco l'enfron-
tar-se «mb aquests proced'ments Es
perquè troben homes i organitzacions
febles i vacil·lants, que aquests mèto-
des prosperen.

França ha votat
_ -franca ha votat. El sentit politicals resultats electorals es net i categòric^

ElSöCtahlim-'na trtmtytit en lUtU n línia. El sistema tlectorml ha permès qae
cada partit es presentés amb la seva fisonomia particular sense, per això, alterar
el triomf ttclatant ríe l'obrensme

El Partit Comunista s'ha rivelai un dels tres grana pa* tits polities de ia França
de post-fuerra. La victorià S.F./O., més intima, ti una significado profunda i
dona el tt responsable de la gran fe renovadora que ànim» al poble francès. El
M. R. P. ha sortit de les urnes corn e I gran partit conservador de la IV República,
en détriment dils radicals i altres organitzacions de dreta. El programa C.N R.
que tots tres partits han presentat als seus electors respectius, serà, sens dubte
i'eiemení de cohesió més estendal que permetrà a la França, fins a les propere»
eleccions, fer una tasca eficient i digna del seu alliberament.

Més significativa que la desfeta radical, L'elecció dels tres cents diputats so-
tialistes i comuniste* ens dona la tònica d'aquesta consulta electoral: França, la
Fr*»ça d'ami està, amb f Europa pel socialisme, decididament disposada a una
politica de renovació, decididament disposada a marxar vers un avenir social
més just i més equitatiu.

Amb el seu vot, França ha afegit un nou tret a la fisonomia politico-social d«
l'Europa de demà Europa socialista. Europa novm.

Afirmacions capcioses

H1
per Josep CANAL

|I ha qui-ftfirma que el socialisme està en
falli ta, que ens trobem davant una liqui-

dació general del pensament socialista.
Jo vinc a proclamar, des d'aquestes colum-

nes, queaquestaaf i rmacio és deltotcapciosa.
Car mai el pensament i la idea socialista ba
dispartat t an t interès com avui, en el st de
les masses productores. El que és cert — no
cal confondre's —,és queen el curs del temps
hi han posicions i tàctiques superades i, na-
turalment, s'imposa llur revisió.El fet d'anar
a aquesta revisió suposa renegar del marxis-
me revolucionari ? De cap manera.

En la situació actual, oorrespon una nova
.ajçtltudtàcttcaque no pressuposa prsuntren-
cameaT*mb. el passat. Podriemdir, en altres
termes, que aquesta, serà la nova fasequeens
permetrà d'aconsegùTiTHL^desenvolupament
eficaç de l'ideal socialista, quèT^te perseverar
en un doctrinarísuie sectari, no acoïi»«{fui-
riem. Car lea grans masses populars, obreres""
i camperoles, que vindran a incorporar-se
d'una manera decidida a les flies d«l socia-
lisme, no hi vindran totes — és de preveure —
enamoradesde l«s nostres teories. Bonmaisa
lei caUmltats publiques a fer Iront per què
aquestes legions de treballadors es parin en
teories. Al t rament , com deia Jaurès : « «1
que ve al socialisme per la teoria, per la teo-
ria se'n va ». Dit això, em resta proclamar
ben alt, per tal que, passant del més antic al
més jovemilltantde lagranfamlliasociallsta,
sàpiguen que tenim una fe absoluta en ell
destins del socialisme, í que posseïm una

~~-—-xiglo ben clara de la missió històrica del
proièlari*t l̂ que, del record dols nostros

Separatisme, no ; Federalisme

EL Moviment Socialista de Catalunya està
en plena formació. Es ara, en aquest
moment de la seva creixença, que, com

els agricultors qnan prenen totes les pre
cauclons per tal de dirigir convenientment
els arbres joves, hem d'analitzar profunda-
ment totes les qüestions abans d'establir
definitivament el camí a seguir. Slgvu-m no-
bles, desinteressats i infatigables per tal
d'evitar que l'arbre no adopti inclinacions
defectuoses abans de tenir prou consistència.

Es cert que a Catalunya hi ha un cert des-
gabell politic, un escampall de forces ; que
és d'una necessitat punyent canalitzar-les
dintre un movimnnt eminentment obrer, per
tal que aquesta força, que deixa d'esser-ho
en l'estat en que es troba actualment, ho
sigui <le veritat, demà, a fi ^de ipoder donar
solució a tots els problemes que demanen

rnirttfÄ^en farem una raó més de la no-tra
lluita. Les"nOY«4kgeneracIon8 politiques de
la classe obrera, a la~Tmm--4e_J^experièncla
d'aquests darrers anys i de lacTTïtra-deLs
errors soferts, el que volem és arribar —des-
près d'il corresponent période de discussió,—
a una total coincidència entre to tesles forces
que senten el sociall»me. A aquest fi, cal que
aprofitem, tots sense excepció, aquosta tribuna
ç,ue ens brinda el Moviment Socialista de
Catalunya per tal de portar a terme aquesta
Important tasca en benefici del socialisme i
del proletariat en general.

ORAN, octubre del 1845

per August PURCALLES

una solució ràpida i justa. Força indispen-
sable per a malbaratar totes les t iavetesque
el capitalisme ens farà .

El M.S.C. ha de fer d'intermediari a !Cata-
lunya entre els distints sectors i homes,
separats per ^causes secundàries i a voltes
inexistents, i, entre tots, una vegada a casa
nostra, aixecar, com un castri! majestuós, el
gran partit que, d'una manera recta i as-
senyada, doni satisfaccio a les justes reivin-
dicacions que el poble demana.

En el pla peninsular la tasca és Ifacil si
tots els socialistes ibèrics sabem revestir-nos
de comprensió i de respecte mutu. XI Socia-
lisme ha de guiar els destins 'del pcble es-
panyol en l'esdevenidor. (No oblidem que el
mon s'ha donat compte que el socialisme és
la solució actual als problemes plantejats i
quf amb la victorià laborista s'inicia l'era
del Socialisme.) El Socialisme ha d'rstablir
donos, d 'una manera concreta, el sou pro-
grama de govern en tots els »aspectes 1, si
aocepta de fer d'Iberia una República d'estata
federats, en tots els pobles de diferents cos-

Jums i necessitats puguin resoldre aquestes
amï~cTrrre4iej|ent de causa, la qüestió restarà
resolta. El fedèrirH*uiè és el millor mitja de
relacions entre fis pobles ; una volta esta-
blert, els socialistes catalens no serem ni

ja£i_nl menys, en l'ordre nacional, que fels
altre«~aucTïTTst*»-d-£n]U do l'Ebre, f en t obra
conjunta per a reioìdTèTlirtir-*!* problemes
de oaire general.

Es un cas d'ordre psicologie del nesíre
poble el fet que mal un partit, centralista

hagi poguí tenir una acullida entusiasti.
Una explicació pot consistir en el cai¿oto||
eminentment autonomista i federalista, ta™
en l'ordre polític com administratiu, del nos-
tro poble.

I ara llegim de nou el títol d'aquest article :
c Separatisme, no ; federalisme » Separatis-
me, que equival a dir una separació entre
ela que demanen i els altres ; per tant una
nova frontera. Es que no n'hi ha prou í1 A la
meva manera d'entendre, tenint en compte
llur utilitat actual, sobren totes. El capitalis-
me defensa l'eiistència de les fronteres per-
què veu en elles un mitjà d'exaltació del pa-
triotisme mal entès i desbordat dels pobles
incults, creant així un odi hereditari entre
races i poklei 1 dificultant l'entesa de la
classe obrera mundial. Alii, el mot frontera
pren el significat espantos i permanent de
«guerra ».

Per altra part, una altra utilitat ben trista
de les fronteres, és l'escandalós enr iquiment
de centenars i milers de sangoneres del p
ble que treballa, distribuïdes en els llocs
passatge oficial amb el nom d' < agències
duanes > ; això i l'existència d'On cos de
guardians que, igualment com l'exèrcit creat
per a la defensa o l'atac, podrien contribuir
a la construcció d'un mon millor.

Les fronteres de demà han d'ésser esta-
blertes d'una manera natural per la diversi-
tat de caràcter, de tradlcioi s i de vida, dei-
xant el dret d'autodeterminació a tots els
poêles.

Els socialistes devem, per tant, no lois
propagar l 'establiment d'una federació do
repúbliques ibèriques, ans encara que el pla-
neta on vivim esdevingui un mon de repú-
bliques federades, sol mitjà que permetrà de
donar a la humanitat una estructuració polí-
tica i social justa, capaç de portar la pau i
cl benestar per a tots.
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5 Per a la Resistencia iflteriorite-Catalugya

£1. <?£/£• NO US DIRA LA PREMSA FRANQUISTA

El reconeixement del Govern Girai

La Havana. — Els comentatistes de la
radio i tot» la premsa comenten amb os-
tensible satisfacció la dectsio presa pel
Govern cubà de reconèixer el Qovern Pro-
visional t'e la Republicà espanyola.

^P El general de Gaulle
i l'Espanya de Franco

Paris.— Ea el curs d 'una llarga conversa
sostinguda amb els periodistes, el general
de Gaulle, cap del Oo\ern francès, ha de-
clarat entre altres coses :

• Ja he dit i repeteixo que el govern
franeès desitja, de la manera més ardent,
que Espanya reprenf ui la vida democràtica
i afegeixo que solament en lu via democrà-
tica podran trobar-se i marxar conjunta-
ïï'.fnt Franst l Espanya. »

Franco prepara ¡'ofensiva de tardor

Madrid. — A la fi d'un comcn.icat fet
públic en una de les inacabables reunions
del govern franquista, Franco afirma :

« S'ha Iniciat un vast complot internacio-
nal de difamació contra el tègim, però •!
govern no deixarà de portar a cap contra
•^Ly*t complot la seva enèrgica ofensiva. »

La conxorxa de l'Església Catòlica
i Franco

l'aris. — El diar i ilei mati Le Monde
publica, en la seva edició del 15 d'aquest
mes, un llarg article consagrat a la col·la-
boració de la clerecia espanyola amb el rè-
gim de Franco. En el cars de l'article es
posen de manifest els vlnclts estrets que
en tot moment, i particularment durant la
guerra civil existiren entre el falangisme i
l'església catòlica. L'articulista constata,
per altra part, la por dels dirigents de
l'església catòlica espanyola davant l'even-
tualitat del restabliment de la Republicà,
del qual es fa ressò l'opini« publica mun-
dial, ja que — segons els catòlics — el
canvi de règim comportarà les sancions
corresponents al grau de col·laboració que
han prodigat al franquisme.

Franco és la riota del mon democràtic

Taris !.a premsa f r a i cesa comenta
Irònicament les mesures dictades per
Franco que fan referència a una pretest
amnistia i a la celebració — < dcsseguida
que les llistes electorals estiguta ordena-
dM » — de les ejeccions municipal« suara
ajornades. En aqueat sentit, tots els diaris
consideren grotesca la postele de Franco i

reclamen una presa de posició definitiva
de tots els pobles lliures envers aquest rè-
gim, » grotesc i fatidic »

Falangista
és sinònim de delinqüent comú

Perpignan. — Lt Républicain, dona
compte de les detencions de falangistes
efectuades darrerament • Barcelona. L'in-
formació, d'origen espanyol, indica que Tes
detencions- son degudes al fet d'haver
trascendit al carrer la participació dels
susdits falangistes en certs delictes parti-
cularment escandalosos comesos darrera-
ment a Barcelona.

Els americans lliures,
per la Republicà Espanyola

New-Y«rk. — El Comitè Americà « Per
una Republicà Espanyola lliure •, ha pu-
blicat una declaració en la qual es demaaa
al Qovern dels Estats Units de rompre les
seves relacions amb el gevtrn de Franco.
Aquesta declararlo, de la qual s'ha fet res-
sò la premsa mundial, afegeix : « El poble
espanyol espera ansiós que els Estats
Units «1 recolzaran en la seva lluita per la
llibertat i la democràcia »

El poble italià contre Franco

Roma. — 1 a premsa Italiana comenta
l'estat de l'opinió publica del pais, parti-
dària d'un trencament ràpid de les rela-
cions diplomàtiques amb l'Espanya de
Franco. La premsa francesa, pel seu costat,
comenta l'efervescència produiria a Itàlia
per la repressió manada a cap per Franco
contre els antifeixistes italians que es tro-
baven a Espanya, alguns dols quals han
mort «n els camps de concentrado fran-
quistes. En aquest sentit, s'ha confirmat
la crida feta pel Qovern italià al seu am-
baixador a Madrid per tal d'obtenir una
informàtic concreta sobre els fets esmentats.

França no donarà gens de fluid elèctric
a l'Espanya franquista

Paris. — El ministeri de la producció
industrial ha fet publica una nota en la
qual es fa saber a la població francesa que
el govern no facilitarà la corrent elèctrica
de la qual Franco té necessitat per a fer
ratllar les seves indústries

Que tia passai CD el consell de ministres del J-l ! d'Octubre?
Per considerar-lo d'an estimable valor do~

cumtntal, particularment per als que llui-
ten directament contra el franquisme a
casa nostra, transcrivim íntegrament el
comentari que publica, amb aquest titol,
el [diari « Lt Mtitde » de París, del sea
twrttpepsal a Espauya, en la »età edicto
del àia 20 de l corrent .-

« Kl consell de Ministres que s'ha
:-eunit gairebé en permanència, a Ma-
Irid, del 4 fins al 11 d'Ootubre, lia sus-

oitat un frran Interès en el public. La
importància de les sev^s deliberacions
responia a la impaciència, cada regada
nés gran, que es manifesta en tots els

medis, en rao del retard »portat per a
realitzar les grans refermes, constnnt-
nent promeses i sempre ajornades. Es
le remarcar que on la mateixa premsa

falangista (per exemple en El Español
setmanari de Falange) hom reconeixia
lecessltat 1 la urgència d'un canvi. Un
article del diari falangista de Màlaga,
Sur, s'intitula « Fi del Moviment » ;
hom declara en ell que Espanya, per
la força de les coses, ha « d'arrenglerar-
se », ara, sobre les nacions victorioses,
de la mateixa manera qun s'arrenglerà
le fet sobre e's països totalitaris en el
moment «n que aquests triomfaven
arreu.

Els ministres havien estat Invitats a
prestar ju rament de no revelar res del
contingut de Ics deliberacions. Per
això ningú coneix oficialment altra co-
sa que alio que ha revelat el govern en
una nota oficiosa publicada el dia It en
la premsa. Hom pet pensar legítima-
ment que aquesta nota reflexa només
imporfectament les deliberacions i que
deixa de costat un cert nombre da les
qüestions que foren tractades.

La declaració oficial, com hom sap,
es refereix principalment a tres pro-
blemes :

I. — Les eleccions municipals t indran
lloc el proper mes de mars. En el ma-
teix paràgraf, hom parla de l'Institució
d'un slstama de referèndum i_el_gjl£
podria fer creure que aquest alaterna
seria aplicat sobre la base de let cir-
cunscripción« municipals.

II. — BI problema, penitenciari ; hom
acorda l'amnistia als condemnats per
delictes de rebel·lió, no culpables d«
delictes de dret comú connexes.

III. — Reunió i associació : una co-
missió de les Corts serà encarregada
d'estudiar aquest problema, alxi com
el problema general de les garanties
individuals.

La declaració afirma — com ho havia
ja f«t el ministre d'afers estrangara,
Martín Arta jo , en una conferència de
premsa el 30 de setembre — que « tot
ha de fer-se en l'ordre i sense alterar
l'estabilitat del règim ». AíUmç^hom
prectsa : « El govern reafirma la^sèvai
posició anticomunista, i la seva decisió
de persistir en la Unia ideologica i po-
litica comenoada el 18 de juliol del
1936, data en la qual l'Espanya autèn-
tica ha t r iomfat damunt del comu-
nisme. >

Cal observar'que una questi« essen-
tial no ha estat examinada : la del rè-

gim de la premsa, per bé que el senyor
Martin Artajo vagì precisar, <-n la aus-.
dita conferència, que ell era partidari]
de la llibertat de la ¡premsa I enemic
de |les ^consignes imposades. El soli i
resultat efectiu ha estat fins ara la
constitució d'una comlsio de les Cort«
per a estudiar la "qüestió fue hom
creia des de fa molt temps a puoi
d'ésser resolta. Sembla que el Con-
sell de ministres »agi previst un eia-
tema que consisteix en substituir al
sistema de les ¡consignes í note« d'e-
rtentaeio el de la responsabilitat deia
directors de diari. Es comprèn que
aquests, tantejats «obre la qüestió fa
unes aetmane«, donen proves de molt
poc entusiasmeperun presentd'aquesta
natura.

Una altra qüestió sembla que ha
estat plantejada : la t neteja • del
maquis republicà que subsisteix en
certea regions isolades (Astúries,
Sierra Nevada, Extremadura), i que
ba donat prova d'una activitat aug-
mentada en el curs dels darrera me-
aos, atacant els posts (¡e guàrdia oivil
segrestant funcionaris de l'Estat, etc.
Una empresa semblan^^e tenirrftflso;
^r^trairgfcr;-p^SaTà prabTeT5es~^¿ÍR
cats pel govern, en el moment en què
afirma el seu desig de cleménoia.

D'altra part, l'amnistia preiseea
resta embolcallada d'incertitud. El
comunicat oficial no precisa si es
tracta dels detinguts politics empre
sonats encara, ço que seria contradic

tori amb les declaracions fetes al
Times pel cerate de Marsal, director
del patronat de presons, segons les
quals no ha ting«t coneixement de cap
sentència pronunciada, des del 1939,
per motius politics : ne deu haver-hi,
doncs, més que detinguts de dret comú
a les presons. Es més probable que es
tr¿cta d'algunes centenes de millers
d'Espanyols que estan en < llibertat
provisional > després d'haver estat
condamnais per les raons méa diver-
ses : pertinència a la francmaçoneria,
participació a les funcions publiques
al temps de la Republicà, etc.
^~6a4- considerar, així mateix, que
l'amnistia —ornés exactament l 'indult—
s'aplica a les dues «ategorles més
amunt esmentades (detinguts i con-
demnats en llibertat provisional), però,
essent una mesura de gràcia, aquesta
no esborra la pena completament ;
particularment, aquesta no retorna
als condemnats llurs drets civics :
aquests restarien, doncs, rellevats de
participar en les eleccions.

En tot oa», hom pot considerar eom
una mesura d apaivagament respecte a
l'estranger la desmobilitzacio da les
lleves 1939, 19'tO, mi, que ne ha estat
anunciada oficialment, encara, però
que ha estat acceptada en principi pel
consell. No restarien incorporades més
que les lleves 1949,1943, 1944, ultra la
meitat de la lleva 1945, de manera que
l'efectiu de l'exèrcit restaria de 420.000
homes.

Pel que es refereix a la qüestió mo-
nàrquica, evocada a propesit de les
declaracions del general Kindelan a
l'agència Reuter (q«e naturalment no
han estat publicades a Espanya), s'ha
jutjat que valia més deixar correr là
cosa. Per altra part hom ha pensat
d'aplioar el sistema previst del refe-
rèndum a la qüestie de la restauració
monàrquica.

Aquestes mesures seran suficients
per a apaivagar l'oposició f Podem
dubtar-ne. A Espanya tothom està
convençut que s'ha trigat massa, 1 mol-
ta gent del grup Artajo («atolles libe-
T-s^fl, « Paí Romana • Aculo »ocluí)1

expressen obertament la necessitat de
la sortida del general Franco.

— o —•

N. de la R. — Fem remarcar que
totes les frases t mots subratllats ho
ton en la versió original.

^4mh eL c&t a la mà
La profusió d'« Endavant »

En certs medis ha produït un sobresalt
aquest esforç de profusió que hem fet
d'« Endavant « i que pretenim continuar
fins a fer-lo arribarà tots els exilíate 1
arreu de Catalunya

Algú s'ha queixat de què hàgim trencat
l'inviolabilitat de domicili a l'enviar « En-
davant» a la seva adreça sense que ens el
demanés. Si la premsa dels exiliats pogués
ésser venuda públicament, aquesta pseudo-
uMència no seria necessària. Com que no
l·lxi, i mes aviat estem convençuts que
I interès dels mateixos exiliats està en co-
nèixer les opinions de tothom, per tal de
compesar-les i fer-se'nuna de pròpia, hem
decidit fer arribar gentilment la nostra veu
fins al seu domicili.

Ens ho hauria d'agrair, en comptes de
sentir malvolenra envers nosaltres.
El Butlletí
de Solidaritat Catalana

Quan la gent es donà vergonya de pre-
sentar-se amb el seu nom corresponent, és
perquè no se sent honorada del seu « pe-
digree ».

A casa nostra els comunistes pretenen
sembrar la confusió emprant el nom de
» socialistes unificats ». El pitjor del casés
que, els que els ajudaren en la darrera com-
binació governamental a Catalunya, es do-
nen vergonya de pôrtar-los al costat si els
han de presentar com a comunistes. I es
complauen en esquivar el mot i ma-iteuir
la confusió de socialistes quan, com en el
Butlletí de Solidaritat Catalana, han d'in-
formar a l'estranger de l'activitat politica
catalana.

Nosaltres consideraríem un bon encert
que cadascú es presentés tal com és, i que
cadascú carregués amb el mort, quan s'és
del mateix enterrament. Per això demana-
ríem qii^, per a evitar confusions, en les
publicacions que es facin per a informació
a l'exterior; isobretot el Butlletí en llengua
est langera de Solidaritat Catalana, quan
es parli del P.S U.C.,o d'una personalitat
d'aquest parht, s'hi afegeixi, entre paren
tèsi, la denominaciode comiuiistes, que no
creiem sigui cap cosa pejorativa.

Per a les coses de casa nostra, no val
tant la pena, ja que tots ens coneixem.

d'
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L'organització de la Resistencia interior de Catalunya
(Ve de In pàgina !)

njuves han donat de no merèixer-la. Comprenem que seria una divisió
^PB, enfrontar l'acció do l'interior amb la de l'exili, però serà bo i en-
certat que aquella no es supediti a aquesta. Que, mas aviat, l'organisme
que va a crear-se a l'interior de Catalunya i de la Peninsula , obligui a
les institucions i organitzacions de l'exili a un millor comportament.
Tothom es reclama, a l 'exili, de la representació de l'interior ; per a
posseir aquest aval, cal que bi siguem fidels.

Avui, que, a més dels dos Fronts i C,N.T. que amb tanta abnegació
han soitingut el combat, a casa nostra, hi han sumats el* quadres
d'altres organitzacions i rolen sumar-s'hi ara les joves promocions de
l'Esquerra, és a ells, i a ningú més, que els escau el muntar una insti-
tució interior que els representi en conjunt , i que aquesta, sense en-
frontar-se amb el Govern de la Generalitat, li inf lueixi , però, el to que
ba de seguir. Es aleshores que el President de Catalunya podrà eentir-
se President efectivament, i podrà de»lligar-s« ^d'aquesta consideració
de militant de partit, qua li dona la petita politica de l'exili, [que sovint
sembla que li imposin.

Subscripció pro « Endavant »
Suma anterior 11.338 fr

Subscriptors que pagaran
una quota regular mensual :

Fontanet R dos mesos 50
Aleti J un — 50
Rovira J un — 100
Torner B. dos — 200
Olivé A. un — 50
Antich M dos — 100
Perejunoy dos — 60

Subscripció extraordinària :
Salvador Serra
Jaume í 'oslalls
Joan Castellví
Ramoneta Pous
F. Prats
Una de Sant Andreu
Jaume Arus
Valls
Francesc Ventura

Total

100
100
100
50
40
60

1.000
40
40

13^478

Envieu le» subscripción» i
donatius per gir postal al
Compte courant postal Mont-
pellier n* 496.26, Josep Buiria,
8 bis, rue Ramon Lull, Perpi-
gnan, (Pyr-Or.)

Administració
Preguem a tots els company» que, per

tal de regularitzar la marxa del {nostre
Butlletí, vulguin enviar-nos el més aviat
possible la liquidació dels números rebuts.

ônda& a ni
Un exemplar i 5 1rs.

Subscripció do 10 « 80 «
Amb el preu |de la subscripció van

comprese« le» después d'envio.

(Ve de la pagina i)\

B. — La divisió dels interessos i de U
responsabilitat en ,Ia gestió de tota orga-
nització de treball en dues direccions opo-
sades, l'una corresponent a la burgesia,
l'altra als treballadors.

C. — La Idea mateixa de propietat pri»
vada, involucrant la de domini il·limitat,
de possessió a gratcient dels elements d
treball.

En la pràctica, va desapareixent la classe
director? més o menys hereditària que go-
vernava la vida econòmica en virtut no ja
de les seves qualitats personals o del seu
esforç intel·lectual, sinó d'aquesta premi-
sa, incontestada durant segles davant la
llei, del lliure albir del patró.

Les depressions mundials, produïdes en
l'economia de pau pel desequilibri entie
la capacitat de producció i la capacitat de
consum — millor dit : la capacitat adqui-
sitiva de Ia maioria deîs éssers humans — ,
la necessitat d'assegurar r n treball remu-
nerador a tots i a tothom, ha:: creat auto-
màticament un amblen! favorable a la per-
sistència d'uns fraus d'intervencionisme
estatal on totes les manifestacions de l'eco-
nomia, sorgit brutalment per a fer front a
les exigències dt la guerra. Paral·lelamtnt
es fa sentir l'imperies auxili de l'interven-
cio dels Sindicats en la gestió econòmica.

Seria tan com negar l'evidència, d'obs-
tinar-se en una tal independència politica i
economica, a desconèixer l'obligada craacio
d'unes seleccions, compenetradts dels
pensaments vitals que amimen la nostra
Societat i capaces de comprendre la nostra
època 1 les idees directrius, aixi com els
fets que les influeixen.

Per això dèiem, al començar, que cada
dia es destaca més la responsabilitat de la
funció dirigent dels tècnics.

En l'actualitat, l'organització dels ele-
ments de producció reclama una especia-
lització profunda, uns fonaments cultural«
i científics sòlids, i tan o més encara, el
coneixement psicològic de la realitat so-
cialista.

Els engranatges de l'economia moderna,
han de ce r«« r unes solucions que corres-
ponguin a l'interès general. Per tant, es

L'HORA
(Panorami del moment polític)

Hem rebutel primer número d« L'HORA
publicació del FRONT DE LA LLIBERTAT,
editada de cara a Catalunya al servei del
Moviment de Resistència dels Països de
llengua catalana.

El sumari del primer nùmero de l'HORA
conté, en t r« altres informacions de la clan-
destinitat i de l'exili, un interessant docu-
ment publicat per la premsa amerleana so-
bre les activitats deia diplomàcia americana
a Madrid (1940-1944), tres proves de la tralcio
falangista! comentaris de premsa a l'entorn
de la constitució del Qovern de la Republic«
i d« Catalunya.

Amb aquest primer número, L'HORA
s'ha acreditat com la millor publicació
clandestina catalana. El seu esforç és re-
marcable i no hi ha dubte que Catalunya
11 restrva un acolliment entusiasta.

Felicitem els serveis de premsa d»l FRONT
d* la LLIBERTAT per U seva tasca resistent
i catalana.

Les coadicions d'abonaments que se'ns
comunica son IM següents : 6 números 35 f r.,
12 »uraeros 70 fr.

Compte Cheque Postal Montpellier C. 599 43
FONTANET Ramon, 8 bis Ramon Lull

Perpignan (P. O.)

troben indissolublement acoplats amb els
engranatges de govern d'un Estat. La
connexió entre cl fet politic i el fet econò-
mic, entre el benestar general i ia justicia
social, no permet de desglobar aquestes
qüestions, com en el passat, i tractar-les
Independentment.

El problema ha d'ésser resolt, però,
sense esperit de caserna, amb elasticitat i
elegànoia.

La incorporació dels quadres tècnics en
el moviment socialista i sindicalista, coi-
'osos els interessos de classe en un interès
comú, és un factor important per a l'esta-
bliment d'un programa de govern eficaç i
equitatiu, que sigui generador de la con-
'lanca mutua, del benestar I de la pau.

Antoni PLANAOUMA



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

Panorama internacional

La consolidació de la pau
i el socialisme

per Víctor CAURI-

EL moment crucial que travessen els pobles del mon i la responsabilitat que
contreu el socialisme, exigeix d'aque&t una acció honesta, agosarada, en

el terreny de revalori tzar , de considerar amb la màxima atenció el sentit su-
perior que caracteritza l'ideal socialista. En aquest ordre de coses, el socia-
lisme anglès i francès — el socialisme d'Europa i de tot el mon — ha de
superaria seva política clàssica de col·laboració. Seria completament nega-
tiva, i àdhuc perillosa, una política que jjeixaria en l'oblit l'interès suprem
del« pobles, una política que negligiria el deure de donar una solució als pro-
blemes apremiants de l 'hora, — el més essencial dels quals és l 'estructuració
de la nova Europa — tancant-se en una mena d'exclusivisme, bastint entorn
d'un programa purament " electorer " lacont inui ta t de la política de la bur-
gesia, política nacionalista, xoviua, imperialista.

L'hora present exigeix dels socialistes quelcom més, acti tuds clares, concre-
cions essencials i no adhesions platòniques. L'hora actual exigeix el bande-
jament de totes les fórmules nebuloses del passat que, en més d'una ocasió,
han conduit a fressar els límits de la traïció.

Es difícil - tràgic axioma — de fer política nacional i de servir alhora els
interessos internacionals, no els interessos d'una classe sinó dels pobles que
creuen en la pau i en una millor ordenació de la vida comuna. No obstant.
aquest fet noés impossible i ens cal afirmar rotundament que correspon al
socialisme de pertar-ne a cap la seva realització. Es el socialisme l'únic que, a
la capdavantera de totes les concepcions modernes, portat per una convicció,
per un ideal i per un raonament assenyat, pot transformar aquesta necessitat
en una concreció definitiva.

Les reunions dein t grans >, dels petits i dels mitjans, s'enquadren massa
bé en l'àrea de les fórmules de relació capitalistes perquè pugui merèixer-nos
confiança l'eficiència de les mateixes. Ei socialisme, en el poder i fora del po-
der, ha de trobar noves fórmules, les úniques adients que es troben a l'abast
de la nostra força i de la nostra voluntat

Les reunions que tenen lloc actualment a la recerca de fórmules d'entesa
entre els pobles, es lnn, per les raons abans esmentades, impregaades totes
elles d'un irresoluble cnacronisme ; és a dir, són la negació tàcita de tots els
arguments que durant anys han servit per a just i f icar l'acció armada contra
els països totalitaris. Ens trobem avui abocats de nou en el terreny d'una
lluita per zones d'influència i, en aquest sentit, es minimiua i àdhuc es nega

/ el dret i la personalitat d'un munt de petites nacions en el quadre dels grans
interessos capitalistes. Per altra part, o'arriba a la concreció de blocs que ja
existien en potència, vinclats tota ells al centre neuràlgic del qual depèn la
pròpia existència d'aquests pobles.

Aquesta presa de posicions fa que. pràcticament, s'atenti contra els princi-
pisessencials deljret dels pobles i es negligeixi la ¿^nsa de l lur llibertat.
Eus ací perquè, a hores d'ara, a Espanya, a Grècia, abulia, pera no citar més
que aqueats tres noms, tots ells sinònims de tragèdia i de dolor, a d-.'sgrat
d haver-se acabat la guerra, el poble no ha pogut manifestar l l iurement les
seves volences. La raó, d'una evidència diàfana, la trobem en la contradicció
& la qual es veuen abocats els homes que, a desgrat de l lur etiqueta i d'haver
passat a ocupar els llocs que usdefruiten par l'ideal de solidaritat que han sa-
but despertar en les masse!, no saben sortir de l'òrbita dels interessos impe-
rialistes de l lurs respectius països.

L'hora socialista ha sonat. Probablement, un rera altre, tots els pobles
d'Europa seguiran el camí que ha assenyalat el poble anglès, capdavanter
d'aquesta lluita pel progrés i per la pau. Probablement, com a Anglatetra i
a Noruega - França està decidint el seu camí a l'hora d'escriure aquestes
ratlles — Bèlgica, Hol ' landa, Suècia, tots els pobles que disfruten del dret de
poder determinar lliurement llurs destins, seguiran el mateix exemple. No
dubtem que aixi mateix tindria lloc a la Peninsulari el poble podia manifestar
liurement la seva voluntat. D'altra part, a Austria i a la mateixa Alemanya,
sego» ena informa la premsa socialista, els partits socialistes reneixen, de
mica en mica, plens d'entusiasme i de plètora.

Són aquestes les condicions més favorables per a portar a cap una obra
efectiva d'organització dels pobles i de la pau. El capdavanter d'aquesta
creuada, ens cal reconéixcr-ho, hauria d'ésser el socialisme de l'Europa occi-
dental, recoliant-se particularment en el partit laborista anglès i el partit so-
cialiste francès. Aquests dos partita han d'enfortir la seva base propulsora
facilitant l'acció socialista arreu d'Europa, esdevenint capdavanters en l'obra
emancipadora deia pobles, a judant sense subterfugis als paisos subjugats per
qualsevuga mena d'imposició a recobrar plenament l lur l l iber ta t , a j udan t al
restabliment de la República a Espanya, fac i l i tant la ràpida instauració de,Ja
democràcia a Itàlia i a Grècia, donant la mà a les democràcies incipients
d'Austria i d 'Alemanya, encarnades per les corrents socialistes. En aquest
sentit acceptem i preconitzem l'intervencionisme, l'iniciativa activa del socia-
lisme occidental — des del poder i fora del poder — p r o p dels pobles vençuts
en la guerra, l els acceptem perquè creiem que aquest« ¿oden ésser els m i t j a n s
pràctics per a a r r ibar a consolidar la pau a Euror •. \ alhora establir les garan-
ties de la nova democràcia socialista, enfront de la concepció envellida d 'una
societat de nacions característica de rivalitats, d'esquarterament de pobles, de
nous ferments de guerra.

Ei socialisme ha de crear les condicions d'una veritable entesa dels pobles
europeus, i àdhuc mundials. I això només pot fer-ho d'una manera : pre-
nent de les mans del capitalisme els instruments de direcció dels pobles, pri-
merament en l'ordre interior de cada país i, després, necessàriament, prenent
la responsabilitat de la politica internacional, dirigint els organismes de segu-
retat que, avui, segueixen essent monopolitzats pel capitalisme. Es així, reso-
lent els problemes europeus i mundials dins de l'interès comú dels pobles,
que cl socialisme acabarà amb els compromisos i malentesos existents i farà
possible, demà, una entesa amb la U R.S.S., entesa que exigirà a l'ensems
una conducta clara i lleial de la Unió Soviètica i a l lunyarà per desplaçades i
mancades d'efectivitat tota mena de terboleses i maniobres.

FRONT DE LA LLIBERTAT acaba de fer el primer tiratge dels pasquins destinats a ésser
xats per totes les contrades de Catalunya, de València i de Mallorca.

S'està editant el segell, reducció del cartell tirat a quetre tintes, destinat a la recaptació
le mitjans economies per a la Resistència.

Tots els catalans de l'exili, tots els homes lliurps, han de prendre part en aquesta « Cam-
anya ». Tothom ha de col·laborar en aquesta obra.

UN segell venut a l'exili és UN pasquí fixat a Catalunya

Tothom, tot* ela catalane dê l'exili, h¿n de col·laborar econòmicament «n
la nostra obra. venint a engrossir les Mitte« de donatius regulars o extraordlrta
ris per " Endavant ".

Oad« llegidor d' «Endavant » ha de difondre el nostre pensament donant •
conèixer «I nostre setmanari I faallIUnt-nea les adreoee de les conelxencee
•mietete.

Oada subscriptor d'« Endavant » h« d'aportar un nou subscriptor*

UM nou subscriptor permet ale publicar ¡ repartir
riintrs Catalunya DOS numeras de l'edició miniatura

Avis a les nacions

Franco és insolvent

U N dels primers actes de govern
del Gabinet Girai, ha cslat cl

di; fixar la seva posició respect.", al
n'oblema de Tanger suscitai per
a politica irresponsable de Fran-

co. Espanya té, a Tánger, inU-ressos
radicionals que exigeixen la seva
jresència. I és d'esperar que els

Cinc grans , per mor de resoldre
definitivament aquest problema, ho
indran en compte i deixaran, als

representants de la República espa-
nyola, una piava d'acord amb la
preponderancia que li conferia l'os.
atut del 1928.

El gest politic del Govern Girai
io ha passat desapercebut ni en
els medis emigrats ni en els de
.'interior. Les seves manifestacions
íroven el sentit de responsabilitat

del govern republicà i la seva fer-
ma voluntat de fer-se el ressò i cl
defensor de lots els interessos espa-
nyols per damunt dels actuals diri-
gents de l 'Espanya franquista.

De per si sola, aquesta ac t i t ud
ens plau, . i tota politica quo ten-
deixi a perpetuar-la corn a norma
de conducta, mereixerà la nostra
adhesió. Tant catalans com espa-
nyols, en tant que republicans i
socialistes, toia acció dirigida a
contrabalançar Ia polilica de TOU-
-Dr.S^&fír.-·VPFgüíií/í-Mi^ qwî.-^ *><«>-
q ui sine ha inicial per tal de man-
tenir-se al poder, àdhuc en perju-
dici dels interessos de la nació, me-
reix la nostra aprovació.

Insolvent i políticament irrespon-
sable dels seus acijes, cl franquis-
me cerca les ocasions d'entrar -en
relació amb els demés països i de
fer-se ben veure d'aquests a for-
ca de concessions i d'avantatges
econòmiques prodigados amb uní
generositat tant escandalosa que so

per J. ROURE I C^AVÉ

lament la por del seu pròxim es-
xmdramenl fa comprensible. El Go-
vern de la República ha d'esltir
amatent a aquest nou xanlage del
franquisme i no ha de perdre l'o-
casio d intervenir-hi cada vegada
que les circumstàncies ho exigei-
xen o ho aconsellen. Al inarg-e de
la seva voluntat d'unificar esforços
i d'ésser Ja confluència de lots els
neguits an ti franquiste s, la missió
de, salvaguardar els interessos espa-
nyols i de fer-se'n el guardià inso-
bornable, l'honora i l 'enalteix als
ulls de tol el mon democratic. I
estem segurs que les nostres pa-
raules rei'lexen el pensament, no
solament de tol el moviment exilât,
ans encara el de la immensa majo-
ria dels nostres compatriotes qu<
a l'interior del país, sofreixen el
jou feixista.

La. formació del Govern Girai lia
estat una passa endavant, vers la
reconquesta de les llibertats dels
pobles ibèrics, feta amb aire deci-
dit i concernios. Sense entrar en
detalls sobre els possibles canvis
que puguin fer-se-hi, canvis desit-
jables sobretot en el sentit de do-
nar-li una base més àmplia i un
caràcter més cohesionat, el Gabinet,
republicà ha estat acollit per l'opi.
•«V». poHUca mundial amb la immen-
sa satisfacció de poder c;>usL·ilar
que, finalment, la causa de la Re-
pública espanyola entrava en el
bon carai pels seus propis mitjans.
La premsa democràtica de tots els
països ha posat de relleu llur sim-
patia pel nostre combat. Partits i
•organitzacions d'arreu del mou ens
han palesat, en aquesta ocasió, els
seus sentiments de solidaritat. Sense
pervenir a monopolitzar-la cormple-
lament, la nostra causa manté l'o-

Tot caminant
ñinrAri^-tfiMW^nvííHKmr.Mni

EL COLL
per Enric BRUFAU

JCL sol treia el cap per damunt
•" del fil d'una serra vestida
d'herba verda ; era un sol congestio-
nai, pictòric de vida, i en canvi, se'n
anava a la posta. El meu amic i jo
caminàvtm lentament i un panteix
monòton ens feia companya. A l'es-
querra nostra un rierol que cantava
cançons de muntanya, cronometrava
el temps i la vida d'aquells gegants
immòbils, i que jo crec de natura
reflexiva. Ni un mot, silenci plaent
d'obaga t el cruixir manyac de les
tiges de fenoli, victimes del frustai
Deu Heme, i fèiem via sores amunt,
cadascú pensant amb les seves coses.
Sobtadament, dels llavis de l'amic
s envolà una paraula flonja i grassa,
musical i manyaga : « Mare ! », i
/« conversa ja fluía sense esforç i
dòcil. El nostre pensament havia
traspassat la carena me» alta i en-
trava Pàtria endins. Només hi vèiem
ce>res conegudes que fa temps volíem
reveure i retrobar, i eren les mateixes
de sempre, per o, flagellades pel dolor,
els ulls deixaven rodolar la darrera
llàgrima, els cabells eren laperllon-
gacio de la neu del Coll dels Isards
i els llavis esdevenien rojos per mo-
ments abrasats per un foe reviscolat
per l'esperança. I ens deien : « Què
feu ?... » « Encara no s'acaba ? »
« Uniu-vos, si us plau, » « Si, »i,
ja ho sabem que el mon sencer és
socialista. I nosaltres que volem pau,

solament en ell creiem poder-la re-
trobar. Però, uniu-vos i no renun-
cieu, a la eondicio de catalans. Si-
gueu-ne de catalans. No us deixeu
entabanar per concepcions foranes.
No vulgueu ésser conills d'índies de
cap estai estranger; sigueu catalans,
fills d'una pàtria que ha estat la
primera, del mon modern a regir-se
democràticament : la dels Consultis
de Mar, la del primer Parlament
d'Europa. Sigueu catalans, i espan-
diu, si cal, entre els germans de la
Península, aquesta alenada de socia-
lisme que ens ¿sprepia. Aleshores,
U veu del meu amie, talment un
bleix del vent acaronant una fulla
d'arbre, digué : c El vostre patrio-
tisme és xovi, exagerat, i potser una
mica carrincl». No veieu que sem la
ftne&tra oberta de l'Europa del sud ï
No veieu que res del que passa no
ens pot ésser indiferent ?...» / hau-
ria continuai el seu raonament, st
jo no hagués parlat en veu alia per
a dir, reprenent les reflexions dels
meus germans : — I el partit socia-
lista psnintulor, nasqué a^eus; i la
Unió General de Treballadors, a
Catalunya ; t la Confederació Na
donai del Treball, igualment, i e
cim més alt dels Pireneus, és català
i tot caminant hem de seguir el» ca
mtns nostres, els camins de Cata
lunya.

pulió pública del mon sencer cu
un desvetllament permanent. ^^

I per què el Govern de la ItepP^
blica no hauria d'aprofitar aques-
tes circumstàncies favorables per
tal d'irrogar-se la responsabilitat ex.
elusiva dels interessos espanyols,
tot fent comprendre als governs es.
trangers que solament una ]>ol:i-
tica justa i equitativa podrà obte-
nir ulteriomcnl el seu assentiment ?

El moment és adient i les
ocasions no manquen. ^ —""""

Tol darrerament, <Ttéárã7la prem-
sa ens iwsava sola els ulls la signa-
tura d'un recent acord comercial
entre la Franca i 1 Espanya fran-
quista. En si, l'acord és desfavora-
ble als interessos espanyols. No és
pas l'únic. Qui més qui menys h_^
cedit a la temptació de 1er nègoc^P
amb Franco persuadit de què la""
signatura d'un tracia t acceptat vo-
luntàriament per ambdues parís,
ho justifica tot. Aixi, els E. E. U. R,
Anglaterra i França, creient-se a
l'ampar, no han refusat treure pro-
fit de la situació politica d un poble
a qui les circumstàncies placen en
condicions d'inferioritat manifesta,
.'exemple vol ésser seguii per les

petóles nacions : Bèlgica i Itàlia es
disposen, per la seva banda, a ne-
gociar amb Frana) pactes i deutes
que seria dificil endossar a la Repú-
blica. Miserables de per si mateixes,
les condicions de vida dels nostres
•ompatriotes s'agreugen a cada un

d'aquests tractats. Què penfca 1er
Govern Girai V

Com per la qüestió de Tttuger, *
el Govern Girai té plena autoritat
per a prendre posició sobre iots
els problèmes que planteja la po-
litica irresponsablfD de Franco. Els
interessos d'Espanya son els inte-
ressos de la Repùblfica, I la Repú-
blica no pot creuar-se de braços da-
vant les maniobres franqulisles eHs
objectius de les quate son, m and f es.
lament, obslaculitzar, en el lerrcmy
econòmic, el seu fulur desenvolfíipa-
menl.

Una acció d'aquesta naturalesa
no mancaria ni del recolzament
decidit de la premsa -i de l'opinió
mundials ni de l'adhesió entusiasta
de tots els pobljes ibèrics.

L'Espanya franquista esta en li-
quidació. Ni políticament ni eco-
nòmica, res del que es tracti ̂ ^
pacti amb Franco no pot tenijr co^>
tinuital si en principi no s'acorda
amb l'esperit que anima a lies nos-
tres institucions republicahes. La
manca de perspectives del règim
que actualment impera a Espanya
posa al descobert la base falsa de
tota la jxjülica interior i exterior
de Franco. Demà, dins d'unes sel-
manes ,dins d'uns mesos ,pero ine-
vilablemenl lard o d'hora, la Re-
pública regirà novament els des-
tins de la Península. Què esdevin-
dran aleshores tots els tractats con-
certats amb Franco ?

El Govern Girai no pol deixar de
posar en guàrdia a Iotes les nacions
avisant-lcs del perill que comply
tota jxüilica de relacions amlJ^l
franquisme. El seu deure es pre-
veure i evitar futurs incidents, de-
nunciant des d'ara la politica de
concessions del franquisme i sos-
treure's a tol compromís posterior.
Franco és insolvent. El franquis-
me és políticament irresponsable. La
República espanyola no reconeix
pi a l'un ni a l'aít re autoritat per a
negociar i tractar en nom d'Espa-
nya amb les potències estrangeres.

No és això el que s'acostuma a
fer en casos semblants, entre^ la
gent honesta ?


