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E D I T O R I A L 

L'impacte produ'it per l'Assemblea 

de Catalunya és tal que per onades 

successíves es produeixen moviraents 

de solidaritat entre els catalans 

residents" a 1'estran¿;er. «. diverses 

ciutats de l'Estat francés, s'han 

constituxt ja comités de solidari

tat amb l'Assemblea. El desig- de 

sortir de 1'immobilisme i de pre-

veure unes bases mínimes d 'entesa 

que facin possible la vida política 

del futur, guanya cada dia nous ad-

herents. El desig també de mirar i 

veure la realitat —que és cora és i 

no nosaltres voldríem que Tos- i 

d abandonar esquemes massa simplis

tes son la prova evident d'una vo-

luntat col.lectiva que vol fer-se 

carree del seu propi destí. 

A Catalunya no existeixen els drets 

elementáis de 1'home i del ciutadaf 

es viu en 1'arbitrarietat absoluta, 

gn reivindicar aquells drets prete~ 

nem »omés crear les condicions mí

nimes de convivencia entre gent ci — 

vilitzada. El feíxisme, mes o menys 

maquillat segons el vent que bufa, 

ha imposat fins ara la llei del 

vencedor. 1.a política del terror» 

pero, practicada a tots els terrenys 

i sense mesura, s'ha anat desgastant 

i desacreditant. Les graas matances 

del final de la guerra son ja llany 

i el terror és menys operant. Ara 

son el desori econbmic i l'endarre-

riment polític els que están a la 
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Carme Ballester, vídua del President COMPANYS 

ha mort a París, a la matinada del dia 6. 

La seva vida a l'exili és representativa de 

las privacions i enyorances i sofrences que, després 

de la guerra, viuen tots els exiliats» 



I 
vista de tots com la prova del fra— 

cas tí'un régim que, de persistir en 

el continuisme, de durar sigui com 

siguí, portara irremeiablemont el 

nostre país al rengle de les na— 

cions subdesenvolupades. Com comba-

tre aquesta situució? 1,'Assemblea de 

Catalunya ha volgut considerar-la 

amb el maxim de realisme i d'urgen

cia. La unió és l'arma eficae per 

excel.lencia deis pobles oprimits. 

!\omés la unió fa la forca. A tal fi 

ha cridat tots els catalans que 

creuen que la democracia és 1'única 

palestra possible —llevat de la guer

ra civil, que fou potser un mal ne— 

cessari, perb que és un ,,ran mal que 

cal evitar» A 1'Assemblea hi poden 

venir tots els enemics del feixisme, 

siguin de la tendencia que siguin. 

I a la reunió de la primera sessió 

de 1 'Assemblea hi eren presents des 

deis moviments obrers, organitzacions 

polítiques clandestines, personali-

tats de la cultura i moviments d'es— 

tudiants, fins a organismes econb-

mics, professionals o confessionals. 

Per aixb, precisament ara, podem dir 

que per primera vegada des del final 

de la Guerra, Catalunya compta amb 

una entitat rectora que, a mesura que 

vagi guanyant autoritat i prestigi, 

podría dirigir la lluita del nostre 

poblé. Fins avui aquest ha estat orfe 

de direcció i autoritat moral prbpies, 

era un ramat escampat en cent cledes. 

Ara podría assolir no una unitat qual-

sevol, migrada i limitada a accions de 

poc abast, sino una unió basada en un 

desig molt pregón de la nostra gent, 

que estima la llibertat i és autenti-

cament democrática. L'Assemblea sera, 

és, ja, el lloc de reunió i debat, i 

quan es prengui un acord no sera uni

lateral ni autoritari, sino el fruit 

de la rao, el dialeg i 1'interés do 

tots. En aixb, la nostra Assemblea se

ra autenticaraent popular. Ja sabem que 

molts voldrien poder fer un pas de ge— 

gant i reparar de cop tantes i tantes 

injustícies. Perb sense renunciar ais 

propis anhels de grup, de partít o de 

classe, ens hem adonat que cal sotme™ 

tre's a la realitat primer que tot, i 

a tot alio que és possible ara immedia— 

tamcmt. i també que si volem la unitat 

cal sometre's a 1'interés de tots» 

A mesura que la nostra unitat s'afermi, 

la de l'enemic anira descomposant-se. 

Aquest esta ja en una etapa de descon— 

cert que s'agreujara en el moment de 

ruptura del seu equilibri politic. Ben 

palesos en son els sxmptomes: nombre 

creixent de transfugue», conflictes 

quasi permanents de la seva premsa, ba— 

ralles intestines, etc. i un cert desig 

d'evitar el pitjor i d'intentar dialo

gar en gent i organismes que suara ens 

(vé de la pagina 4) 

franquisme, una nova manera d'actuar i un nou llenguatge son els primers 

exits de 1'Assemblea de Catalunya, arribada amb retard, perb sortosament 

arribada. 
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negaven adhuc 1'existencia. Son ca

da dia raes nombrosos els qui veuen 

el fracas del regim, que s'ha alie-

nat la joventut, la intel.lectuali— 

tat, la totalitat de la classe obre

ra, els professionals i artistes, i 

que, per fí, només li mancava la de

fécelo de l'Ssglesia. La llopada que 

governa Espanya no és un bloc unit i 

les seves esquerdes son ja clararaent 

visibles. Per primera vegada l'Oposi— 

ció té unes oportunitats i un cainp 

d'acció que ha d'aprofitar si no vol 

condemnar—se també a 1'immobilisme 

demanant irapossibles o fent la polí

tica del pitjor. 

A Espanya, pero, cal saber que el pa 

norama no és el mateix. L'Oposició 

ranqueja ja que está encara desunida. 

Te raolt de camí a fer. És indubtable 

que l'exemple de la nostra Asserablea 

els pot ajudar a trobar el camx. n 

Buskadi i Galicia, la lluita presen

ta caires diferents, que corresponen al 

taranná particular i al ritme combatíu 

d'aquells nobles. En ells, Catalunya 

ha trobat serapre els amics i aliats fi-

dels. IJns mateixos ideáis de llibertat 

política ens agerraanen naturalment i 

també un mateix interés a cercar l'e-

quilibri polític amb "spanya faran que 

fatalment les conductes d'uns i altres 

acabin per concertar—se. 

La política unitaria de i'tssemblea 

de Catalunya, basada en l'análisi u 

la nostra societat i de les seves pos-

sibilitats reals d'evolució, si es 

ajudada per tots, si sabem assumxr-Be 

la responsabilitat, contenir impacien-

cies, i sobretot, mantenir la discipli

na cívica indispensable, esta fora de 

dubte que prendrein la iniciativa i se

rení el motor deis futurs canvis poli» 

tics, no les victimes desunidos en la 

irresponsabilitat i la utopia, com 1 

estat fins ara. 
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LA R E U N I Ó D E P A R Í S 

Un nombres grup de catalans de í'arís i la seva regió" s'ha reunit per 

a manifestar la seva adhesió a l'Assemblea de Catalunya. Un delegat de la 

rermanent informa els assistents de les condicions en que es pogué reunir 

l'Assemblea de 312 delegats de 43 organismes socials i econbmics i partits 

polxtics, i deis objectius que es proposa el moviment unitari. Contesta tam

bé ais aclariments que li foren demanats sobre els seus objectius polxtics. 

seguidaroent, es designa una uomissió encarregada de mantenir el contacte 

informar tothom i obtenir noves adhesions. A tal fí aereara el diáleg amb 

NOTA: Aquesta publicació apareixera 
peribdicament i ens esmercarem 
a facilitar noticies de les 
activitats de l'Assemblea i de 
l'actualitat política a casa 
nostra. 

* * 
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aquells que encara no s 'han adherit a l'Assemblea i, si cal, promoura reunibns 

i debats per tal de propagar-ne la idea. Es reberen les adhesions de les Co-

tnissions ja constituides a diverses ciutats de 1'Estat francés i també les 

de destacats artistes catalans. S'aprova el text següent:" 

"Els catalans residents a París, pertanyents i no pertanyents a les di

verses Pendencies idéologiques i organitzacions politiques i socials, 

manifiesten llur adhesié total a l'Assemblea de Catalunya i a la seva 

declarado" en els tres punts de la resolució exposada; 

— La unitat d'acció de totes les forces democratiques» 

— La solidaritat en la lluita en favor deis represalíats. 

— L'acabament de la repressió i la consecuoiá de l'amnistia. 

S'aprova també, per unanimitat: 

"Els presents a l'acte d'avui están d'acord a popularitzar aqüestes 

tres punts en la mesura de llurs possibilitats i ajudar la Coraissió de París 

que acaba de nomenar a portar a terne les activitats escaients per tal de re-» 

coizar i participar a l'Assemblea de Catalunya • 

.....,.o0o... .... 

P E L B 0 N C A M í 

Una de les conseqüencies de l'opressió, poque vegades igualada, que 

va sofrir el país en perdre la guerra, ha estat la disgregada i 1'ato-

mi tzacié deis esforcos per prosseguir la lluita per a assolir alio que 

havia estat l'estímul de tant d'heroisme durant la guerra: el dret de 

bastir un país on fossin respectades la llibertat i la dignitat de 

1'heme. 

Avui s'ha acabat la vella polémica sobre qui va perdre la guerra. 

3esulta molt ciar esbrinar—ho: son tots els qui están oprirnits peí re

gia polític que ens ha imposat el feixisme. 

Nosaltres, els catalans, en som doblement perdedors, d'aquesta 

guerra. 

Anib la perspectiva que ens han donat els anys transcorreguts, re

sulta gairebé inexcusable que no hi hagués hagut des del principi una 

estreta col. laborado entre tots els qui es negaren a acceptar la derro

ta» Per arribar a aquesta col. laborada han hagut de passar mes de 30 

ánys» pero per fí avui se'ns presenta com un fruit que comenca a madurar. 

La unió deis esforcos de tots els qui rebutjem allb que representa el 
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