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POLÍTICA REALISTA 

Quan els generáis primoriveristes va-
cillaven o negaren Uur collaboració a la 
naixent República, l'abril de 1931, Franco 
s'avancá a enaltir les excelléncies del régim 
per assegurar-se la continuítat en la Direc-
ció de l'Académia Militar de Saragossa. 

Quan Sanjurjo i Goded s'alcaven en 
armes el 10 d'agost de 1932, Franco roma
nía a l'espectativa. 

Quan Gil Robles devingué ministre de 
la Guerra, Franco fou el seu incondicional 
Cap d'Estat Major. Avui, pobre Gil Robles, 
no és acceptat peí general Franco ni com a 
cira-botes. 

Quan el «Glorioso Alzamiento», men-
tre uns victorejaven la Falange i altres el 
Tradicionalisme, ell proclamava l'Estat de 
Guerra a Canáries sota el trilema republi/ 
cá de Llibertat, Igualtat i Fraternitat... per 
si acás. Tres mesos mes tard. pero, s'oferia 
resolt com a campió de la fórmula genial 
de «Jefe de la Falange Española Tradicio/ 
nalista». 

La seva trajectória d'informalitat polí
tica és palesa en el transcurs de la Guerra 
Universal. Ell en diu «realisme» i somriu, 
cofoi de saber-se providencial sempre; un/ 
git el seu cap de carbassa. tocat amb boina, 
entorxats d'almirall o barret de feltre... un-

DEL «CAUDILLO» 

git, amb gorra frigia si cal; pero ungit sem
pre. 

I per a fer honor a aquesta unció, Fran" 
co está disposat a tot. Inclós a perdonar 
els «qne teñen les mans brutes de sang»!... 

(Ens manca espai, per insistir sobre 
aquest inacabable tema.) 

A Caldes de Malavella hi ha un camp 
de concentració per a estrangers. L'any 
1940 hi havien polonesos (els seus actuáis 
estimats polonesos). L'any 1943, després 
del desembarc aliat a l'Africa, hi anaren a 
parar els italians deis vaixells refugiats a 
Mallorca. Ara hi van portant els «terribles 
enemics» de la «intolerable» Gestapo. 
(Franco invita a Himler l'any 1942 per a 
despistar). 

Amics demócrates, no desespereu; la 
llibertat de Catalunya i la justa reparació 
deis danys causats per la repressió militar/ 
falangista, si li assegureu la continuítat en 
la Quefatura de l'Estat, Franco us la presi
dirá amb tanta tranquillitat i contudíncia 
com calgui. 

LA COVARDIA PATRIÓTICA HA 
PROVOCAT MES VICTIMES QUE NO 
LA DIGNITAT NACIONAL. 
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PAU CASALS, MÁGIC DEL VIOL'L' 

Per mes que el seu vírtuosisme l 'hagi 

elevat a la categoría de valor universa!, Pau 

Casáis , no s 'ha desetés mai de les vicissi-

tuds del seu poblé. Eli ha estat, en aquests 

temps adversos, el maxim exponent de la 

nostra dignitat nacional efesa. 

La seva extraordinaria sensibilitat ar

tística li ha permés de interpretar lucida-

ment cls genuins sent iments deis scus com-

patriotes, i enmig del fervor i l ' nn tus iasme 

deis seus auditorís selectes i poderosos, 

sempre ha tingut unes paraules per a fer 

entencdor el clam de justicia de la Catalu

nya oprimida, 

Eximi Pau Casáis , sabem les vostres 

manifestacions al Bucldngham Palace, a 

l 'Albert Hall , i suara, a I.ausanne, davant 

el pressumte rei Joan, qui us felicitava. 

Hem cercat ávidament les vostres declara-

cions al «News Cronicle» i ens emocioná-

vem quan la vostra salutació des del micró-

DETESTEM TOTA MENA DE D E / 

MAGOGIA I DE J O C S DE PARAULES 

INUTILS. 

EN L 'ORDRE SOCIAL ENTENEM 

QUE EL RECIM CAPITALISTA ESTA 

EN CRISI, QUE EL LIBERALISME E C O / 

NOMIC HA FRACASSAT. 

P R O P U G N E M UNA TRANSFORMA/ 

C I O SOCIAL, P E R Q U É LES O R G A N I T / 

ZACIONS OBRERES RECOBRIN UNA 

ABSOLUTA PERSONALITAT I LES 

MASSES TREBALLADORES. ElXINT DE 

LA P O S T E R G A C I O I L T N C O N F O R / 

MISME, SIGUIN C O M P R O M E S E S I IN/ 

C O R P O R A D E S A LA GESTIO G O / 

VERNAMENTAL. 

NCEL I PATRIOTA EXEMPLARÍSSIM 

fon de la BBC. Sabíem la significado del 

vostre retraiment a Prades, durant l 'ocupa-

ció Alemanya de Franca, i sabem el vostre 

gest, demorant honors i homenatges . da

vant Tactual vacil ' lació anglesa. 

Pat r io ta exemplaríssim, retem en la 

vostra persona, l 'homenatge deis de dins, 

ais catalans de fora, que fent servéis meri-

tíssims a la causa universal de la civilitza-

ció en el camp de l 'art, la ciencia, la medi

cina, les Uetres... han pal ' lesat a tothora la 

seva fidelitat ais impcratíus de recobrament 

nacional . Nosaltres, estem també a m b vos-

altres. Els qui fem i farcm la lluita pcls 

drets de Catalunya, ens sent im confortats i 

egduts deis efluvis inefables del vostre viol / 

loncel. Menarem la lluita en el terreny que 

calgui, perqué pugueu reintegrar-vos a casa 

nost ra en un clima efusiu de llibertat. Tot 

Catalunya us espera i al vostre retorn, us 

omplirem el camí de senyeres i flors. 

(Vé de la pág. 4) 

tat defiaudats i en la forma mes avanzada 

possible. 

Amics, en bona hora tots a la resisten

cia! Que si Franco no ha caigut abans , la 

culpa no és de Rússia ni de Laponia! No 

cal anar a pidolar tant llunyi La culpa és 

teva, lector! Cal posar-hi l'esforc! I quan la 

democracia estigui restablerta, que vinguin 

els homes mes dignes de tots cls part i ts i 

arganitzacions! 

Pero, compte! Diem H O M E S . Volem 

dir honradesa, lleialtat. activitat i despren-

diment. . . encara que l 'oratória sigui defi-

cicnt i l 'habilitat primaria. 
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RESPONSABILITAT D'ARA I D'ADÉS 

Amb notiu de l'agitació interna i exter
na contra el Régim. davant l'evident ¡inmi
nencia de la substitució pre/democrática 
deis genis militar/falangistes que han ex-
plotat el país durant aquests anys omino
sos, es produeix un estat d'eufória i predis-
posició que cal vetllar i orientar... perqué 
surten del cau del de la seva «legítima pre
caución i de la «puresa» de la seva natural 
inhibició de tot, els oportunistes, els irres
ponsables i els maules de les situacions 
anteriors. 

En bona hora, que ingressi tothom ais 
rengles de la resistencia, que algus anys ía, 
que la fem per tots procediments aquesta 
invitació... pero, a la RESISTENCIA, a la 
activitat, a la combativitat, al risc i a la 
disciplina i abnegació de la resistencia, no 
a preparar i reclamar un cadiral a la Gene-
ralitat, al Govern o la Tinéncia. 

Entenem que la joventut que ha menat 
la resistencia durant tot el període fran
quista, no deu reclamar per sí el Govern i 
la direcció de la política de Catalunya, sino 
pels homes aptes i preparats en les tasques 
de govern, per6 si que deu vetllar que 
aquests homes siguin d'una integritat, fer-
mesa i responsabilitat probades. 

Vetllarem i posarem en descobert da
vant el poblé, e's maniobrera, els arribistes, 
els desprestigiats, els dilapidadors, els 
amorals... els col'laboracionistes, els tra'i-
dors, solapats o vistos. 

Demanarem responsabilitats de les 
gestions anteriors, des del 36, naturalment; 
i, des d'abans, si cal. I com que l'esperit de 
responsabilitat volem fomentar-lo, perqué 
no volem jugar mes a revolucions bastar-

des, demanarem i donarem la dreta ais so-
ciólegs, ais enginyers, ais técnics adminis-
tratius, ais econdmistes, ais juristes, pero 
no perqué vinguin a fer-se mes clientela 
des des deis Uocs de responsabilitat, a base 
de componendes», sino per establir unes 
directrius encertades i exigents. 

Vetllarem perqué no se'ns enganyi, per
qué no ens tornin els escorxadors, perqué 
el benestar no sigui l'afany d'uns quants 
habilidosos íallacos; perqué la fatxenderia 
i l'aparatositat deis polítics no els sigui 
carta d'impunitat i pont de malhaurances 
peí país. 

Que no ens vinguin pas en tirar-hi un 
vel. Si li tiren, l'esqueixarem. 

Exigirem responsabilitats ais qui os
tentaren carrees en époques anteriors i exi
girem normes perqué se'n puguin exigir tot-
hora ais qui n'ostentin des d'ara... perqué 
nosaltres estem molt d'acord amb els pro-
cessos tipus Nuremberg. Perqué estem tips 
de sentir a cantar per gent que «hí era», la 
caneó del «jo no hi era». 

Tribunals, tribunals i tribunals. Que 
les victimes son moltes; i, si lamentable-
ment moltes no en poden exigir perqué llur 
pérdua fou la de la propia existencia, resten 
les vídues, els filis, les famílies. 

Reparacions, reparacions i reparacions. 
De penes de mort no en calen pas masses, 
pero de compensacions económiques, de 
reinteracions justíssimes, hi ha molts i 
molts que n'esperen. I en ordre ais assala-
riats, ais obrers, teñen la paraula; i els de-
manem, només, que no perjudiquin l'eco-
nomia del país, pero que sí, que es cobrin 
degudament tots els jomáis de que han es/ 

(Acaba a la pág. anterior) 


	horitzons_1946_01_n4_001.pdf
	horitzons_1946_01_n4_002.pdf
	horitzons_1946_01_n4_003.pdf
	horitzons_1946_01_n4_004.pdf

