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HORITZONS, al llancar-se a la públi
ca palestra per la democracia (llibertat deis 
homes i llibertat deis pobles), saluda efusi-
vamcnt a tota la premsa antifranquista en 
un esperit de col'laboració efectiva. 

I la nostra salutació va especialment 
djrigida a tots els periódics i els companys, 
que coratjosament els menaren a la lluita, 
en un ordre afectiu deprelació cronológica. 
Fem esment, per tant, de la inicial HORA 
DE CATALUNYA, que fa quatre anys, avi-
vava el caliu sota les cendres i desapareíxia 
després fulminada per la repressió policía
ca, deis Butlletins del FRONT NACIONAL 
i deis órgans de difusió reduída de les jo-
ventuts universitáries, de TORXA 1 del 
DIARI DE CATALUNYA, de COMBAT, de 
C. N. T., de TREBALL, de SOLIDARIDAD 
OBRERA, de BANDERA, de ALIANZA, 
de L'HUMANITAT, de PER LA PATRIA, i 
de tants que de má en má, clandestinament 
i amb risc evident de tots, han resseguit to
tes les contrades de la nostra térra i han 
alentat la resistencia de tot el poblé cons-
cient contra les atrocitats deis incondicio-
nals de Franco. 

Abans de detnanar, allector, que vul-
gui fer així mateix amb la nostra fulla, no 
podem menys d'encoratjar-lo a fer-ho sem-
blantment amb les anteriors i amb totes les 
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que segueixin, que cada ratlla escrita i difo
sa en la ment deis paísans, és una pedra 
en l'edifici de la nostra reconstitució demo
crática. 

Només un esperit ampli de superado 
d'antagonismes ocasionáis pot precipitar
nos la caiguda del régim oprobios. Només 
una dísposició general vers el reconcixe-
ment i la disciplina efectiva a les ordres 
deis organismos directius i del Govern de 
Catalunya, suara format, pot accelerar el 
retorn a les formules prévies de conviven
cia civil. 

Nosaltres advoquem, dones, per un es
perit de disciplina i subordinació, de col-
laboració decidida i presta, a les consignes 
deis qui teñen els ressorts deis mecanismes 
que, dins i fora del país, han de mourc les 
palanques que provoquin l'ensulziada del 
castcll de la tiranía, l'arbitrarietat i la in
competencia, on es parapeta, acorralat i 
afellonit, el régim de Franco. 

El nostre suport, la nostra incondicio
nal supeditació, a les consignes del Govern 
de Catalunya, íidel a la trajectória ascen-
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L ' ELOQUENT SILENCI 
DE LA LÍRICA CATALANA 

A Josep Carner 
Conseller de la Gcneralitat 

d e Catalunya 

Quan les tropes de Franco ocuparen 
Catalunya, trobaren un poblé que havía pa-
tit tant les horrors de la guerra i els des-
afurs deis grups nocius, que la predisposi-
ció messiánica deis nostres connacionals li 
aplanava tots els camins com a auténtic lli-
berador. 

La gent mes sana, de mes elevació de 
esperit i mes tremp, no confongueren mai 
els principis. Pero els febles i els esveradis-
sos, no es sostregueren a aquelles reaccions 
primáries. La taca blava de les camises de 
Falange, s'estengué per tof el país i assolí 
sectors i contamina gents, en una propor-
ció desconsoladora! 

I es produí, aleshores, la crisí i l'escán-
dol, dins i fora del país. No hi havia tal pa-
triotisme, ni hi havia tal virtuosisme cata
lanista. No hi hauria ni possibilitat de re-
trobament. Així pensava l'homeque polza-
va el carrer i es deixava impressionar de la 
euforia ocasional. Així, els patriotes, que 
no fremien en l'exili, que no enmalaltien en 
els camps de concentració, que no patien 
presó o feien torn davant el piquet d'execu-
ció, ploraven llágrimes de silenci. 

Els intellectuals de Catalunya barreja-
ven la roba en la blavor de t'ambient. Els 
periodistes, els investigadors, els estudio
sos no sabien sotstraure's a l'idea de col'la-
boració. I en silenci, en l'íntimitat de les 
parets mai prou segures de la llar, en la con
versa furtiva, els patriotes, que ja aixecaven 
bandera de resistencia i recobrament, feien 
comptc i recompte. 

Totes les dades eren desoladores. Totes 
mcnys unes, les mes eficients, les mes afa-
lagadores. 

Els qui, a cap preu, ni per cap concep
to, col'laboraven, eren els poetes. Aquesta 
corda lírica catalana que s'ha fet sentir, tan 

potent i subtil, a través de tota la Renai-
xenca, per tots els ámbits del mónl Aquest 
clam de 1 ánima de Catalunya ressonava 
mes fort i punyent que mai... damunt els 
tornaveus del silenci! 

Els poetes catalans no trai'ren la seva 
llengua, no cediren a les equivoques temp-
tacions, no foren mesells. En el silenci vio-
ent i coratjós deis nostres lírics, el món 

ha sentit mes fort que mai el crit d'un po
blé que no es resigna a l'ultratge i Uuita i 
üvitará per a satisfer els nobles ideáis que 
li cremen la sang i li esgarrapen les fibres 
mes intimes de l'ánima. 

I, avui, que, colpit de totes les atroci-
tats del régim de Franco, el poblé ingressa 
i amplia els sectors de la resistencia, el cant 
del silenci de les lires aviva el patriotisme i 
¡Ilumina el camí del retrobament de tots 
els catalans. 

I, nosaltres, patriotes que vetllem el 
foc sagrat i l'atiem amb ansia d'incendi 
reparador, retem, en vos, homenatge a la 
poesía catalana. 

L E C T O R : 

COMPLEIX AMB EL TEU DELI
RE INELLUDIBLE DE PATRIO
TA, DE CIUTADA. DE COMPANY. 

NO PASSIS NI UN SOL DÍA 
MES SENSE CONTRIBUIR A ALI
VIAR LES PRIVACÍONS DELS 
EMPRESONATS I PERSEGUITS. 

APORTA EL TEU ÓBOL A LA 
ORGANITZACIO D'«AJUT» QUE 
MES T'ABELLEIXI, A LA FAMÍ-
LIA DEL DETINOUT, SINO A 
ELL DIRECTAMENT. 

FES-HO EN LA FORMA I MIDA 
QUE VULGUIS, PERO NO TE'N 
DESENTENGUIS. 
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DIÁLEGS CACATS AL VOL 

— Heu llegit la darrera fulla clandestina 
que vaig donar-vos? 

— Si home, ja ho cree! 

— I dones , qué us en sembla? 

— .. .Qué voleu que us digui? Si tenim 
en compte que nosaltres, els partidaris acé-
rrims de ['Esquerra Republicana de Cata
lunya, ara ens posem de debo a la feina de 
la contra-reyolta, no podem admetre que 
ens vinguin a discutir els del Front Nacio
nal ni deis de la C. N. T. ni de to ts els al-
tres, novells, sense experiencia ni capaci-
tat , dones, on és?, pregunto jo, on és el 
part i t que ha presentat com nosal tres , mi-
llors projebtes de carreteres i rac ionaments 
de pá i sucre?.. . 

—Home, és que en els temps que pas-
scm!.. . 

= R e s , home, res, hem de pensar en la 
organització del dia V, que és el de la vic
toria. . . 

— Pero no compreneu si so lament feu 
«menú» de postres, no ens at iparem m a P 

Aquest diáleg el trobeu a cada tres pas-
ses en els nostres ambients , i creieü, és 
l las t imós. . . 

Avui n o lian d'existir antagonismos. . . 
Tots seguim un niateix li: el dia V. Tan so
lament hem de feí lluíta efectiva en el «lap
sus» d'avui, fins a tal da ta . 

Trtbal lem, trcballem i treballemü! No 
perdem el temps en discussions. Si to ts 
som cervells, ens mancaran bracos i mans ; 
procurem formar-nos en conglomerad de 
cervell, per organització (donant la dreta 
ais elemenís d ' in te l l igéncia reconeguda), 
de bracos i mans per a empényer la roca i 
fer-la caure en el cap del govern Franco. . . i 
després, per la parí que ens toca, ja estu
diaren! les carreteres, el sucre i el que cal-
gui!... Si no és així el dia V ens el retarda
ren! nosaltres mateixos. 

EL R E F O R C DE «DON LACANDRU» 

Refilment aixó marxa i Franco ha en-
certat la via 'de la skva consolidació. Qui 
el vé a apunta lar és, decrépit i vil, aquell 
furiós rñvolucionari i vindicador deis ex
plotáis , menyspreat per tota la gent honra
da, Don Alexandre Lerroux. 

Esperem veure el Caudillo m u d a n t les 
bonsignes ocasionáis i abracadabrants de 
«unidad de destino», «Imperio», «hogar sin 
lumbre», «Gvardia en los luceros» i demés 
histerismes, per «arrancad el velo a las no
vicias y elevadlas a la excelsa categoría de 
madres», «barred a los capitalistas que tie
nen el corazón en la caja de caudales», «me 
siento orgulloso de saber que mis amigos, 
manejan tan bien la tea incendiaria», «Re
beldes, rebeldes», i demés del repertori le-
rrouxista. 

Ja ens havia semblat que aquests inno-
cents ekl Frente de Juventudes, tenien una 
mica de tirat amb aquells cándids «Jóvenes 
bárbaros». 

Per nosaltres, demócrates conscients, 
cap nova mes grata, que la de saber que la 
c o r p e n t a d e L e r r o u x . n o solament no seria 
mes, llast del vaixell democrát ic ibéric, si
no que, a p.oa del vaixell de Franco, acaba
ría de fer el pes per a precipitar-los a fons. 

Bon viatge, vell sapastre, navegador de 
tota mena d'aigües, explotador de la Cara-
baña; aquesta vegada feu tard; ja no enre-
dareu a ningú mes; quan del feixisme i de la 
brutali tat no en quedi rastre, les aigües de 
la nostra vida civil serán mes reposades i 
netes. 

I una cosa de vos haurem aprés: de 
menysprear-vos, i, en vos, a tota mena de 
farsants i d 'hipócri tes. El poblé voldrá des 
d a r á destriar el qué hi ha darrera l'elo-
qüéncia arrevatadora. 

Demanarem menys promeses, menys 
paraules; mes realitzacions, mes fets. 

I c lamarem: «Via fora, lladres!» 

http://corpentadeLerroux.no
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: .?. ENTRE ELS QUI TEMEN 
. , ¿i I ELS QUI AMENACEN 

Er¿tre ambdós extrems estem situats 
els-qni fem aquesta publicació. 

Aquest nostre sortir amb lletra impresa 
a darrera hora, no ho cregui ningú oportu-
nisme. No ens cal, perqué som deis qui 
servírem en llocs de responsabilitat i perill, 
lleialment, la democracia, durant la guerra 
civil, i, sota l'ocupació de les hosts de Fran
co, hem format en els rengles de la resis
tencia efectiva des del primer dia. No ens 
cal l'oportunisme tampoc, perqué no tenim 
afanys d'arribisme polític. 

Si Intervenir!] en el tumultuós decla
mar de les publicacions clandestines, és per 
a traslluir el nostre pensament i el nostre 
criteri, allunyat deis tópics de la inconteni
ble demagogia. 

Demagogia deis qui temen i deis qul 
amenacen. 

Nosaltres advoquem per un clima de 
cordialitat social, contra els qui s'entesten 
en parlar i atiar la noció deis «dos bándols 
irreconciliables». 

Nosaltres no venim a estimular els sen-
timents de crueltat ni a cspaterrar els teme
rosos. Nosaltres sabem que la guerra civil, 
la teoria i la práctica de la guerra civil, en 
el nostre país, era servida inicialment per 
dos bándols que junis no representaren 
mai ni el deu per cent de la població. Que 
no assoliren en els comicis ni en la vida pú
blica cap mena d'ascendenti que una sim
ple formalització de l'Ordre Public els hau-
ria contingut. 

Nosaltres propugnen per tant, com 
sempre, per una democracia estricta, am
pia, diáfana i resposabilitzada, amb les lli-
bertats del TEMOS i de la MISERIA que 
cons:gna la Ctrta de I"Atlantic. 

L'OBRA PAOROSA DE FRANCO 

Assassinats pels sicaris de Franco, sen-
se judici previ: 200.000 ciutadans. Afusellats 
i sumariats amb dades concretes en els re
gistres oficiáis: 120.000 ciutadans. Empreso-
nats: 400.000 ciutadans. Maltractats en 
camps de concentració i treball: 1.000.000 
de ciutadans. 

Si bé en aquesta estadística, aproxima
da, cal fer constar que en els empresonats 
cal comptar-hi els qui foren procedents de 
camps de concentració i treballs i els qui 
n'eixiren pera ésser executats, que perjudi
cáis físicament per Franco, amb la pérdua 
de la seva vida o llibertat, passen de 1 mi-
lió 500.000 ciutadans. 

Cal afegir-hi 200.000 exiliats; els perse-
guits refugiáis a la muntanya o abscondits 
en les vilies; i, son 2.000.000 els ciutadans, 
qui han estat monstruosament desplacats 
del scu ambient i del mitjá de guanyar-se la 
vida. 

Afegiu-hi els sofriments físics i moráis, 
les malalties pervingudes i les defuncions 
Üerivades deis tractes rebuts a travers deis 
organismes repressius. Afegiu-hi els trans 
torns ocasionáis en les famílies deis direc-
tament lesionats per les crucltats del regim. 

Afegiu les depauperacions, les cxpolia-
cions, les angúnies que pateixen la genera-
litat deis ciutadans del país i us fareu una 
idea soma de l'obra de normalització d'a-
quest felló que detenta el Govern. Afegiu les 
condicions de vida del medí bbrer i les vexa-
cions de que ha estat víctima, a base de-la 
pura farsa de les assegurances i d'altres si-
mulacres, i entendreu perqué el demócrata 
Franco no fa eleccions democrátiques. 

Peraixó, tot reconvenint ais connacio-
nals a sumarse ais nuclis de Resistencia 
Antifranquista, proclamem que la contun
dencia i l'eficácia de la lluita coliectiva no 
vol dir de cap manera atiar vellsantagonis-
mes i sentiments personáis de venjanca, 
sino disciplina, coratge i esperit de respon
sabilitat. 

En aquest fi, el nostre grup ha anat a 
sumar-se a les files compactes, ardides i 
prometedores, pletóriques de joventut i 
combativitat heroica i generosa, del 
FRONT NACIONAL DE CATALUNYA 
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