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LA DARRERA ETAPA 

L'acció contra el régim de Franco asso-
leix proporcions determinatives. Els estu-
diants sondrolldn les Universitats. Els nu-
clis industriáis aboquen ais obrers, exaspe-
rats, a la vaga. Madrid, Bilbao i Barcelona 
embadurnen llurs carrers de pasquins alen-
tadors. Sovintegen els petards, els explos-
sius ii els cops de má, pistola ais dits. 

Cadascú reaccionará com vulgui da/ 
vant la gravetat i la virulencia deis procedi-
ments. pero el fet és que a no altra aflora-
ció podía dur la persistencia de Franco al 
poder. Será per procediments diplomátics, 
per pressions platóniques o per pressions 
mes o menys radicáis... pero Franco té la 
seva causa ineluctuablement perduda. Tant 
perduda, que si no surt d'altra manera, a 
pesar de tots els seus sislemes de terror, 
Franco surtirá, escuarterades les seves dar-
reres temptatives, per l'acció de les pistóles 
i de la trilita deis ciutadans que s'aniran 
avesant al fum de la pólvora fratlcida. 

Denunciem aquesta constatado ais 
qui tinguin un sentit de responsabilitat l se 
adonin de com cal avencar-nos a desbordar 
la dialéctica de les pistóles. 

Es per evitar majors mals que els ele-
ments moderats, conservadors, si voleu, 
han d'acudir a la palestra antifranquista, 
per a salvar el país d'un nou naufragi evi-
dent. Naufragi de totes les valors espirituals 
i materials d'un país governat pels qui 
viuen cmborratxats de la pólvora i la sang 
de la Uuíta incivil, qui els conduia al poder. 

Que no demoren la seva marxa, els co-

mentaristes de tertulia i de cenacle, que ve-
gin de fer valer (de correr el risc de cotitzar) 
llur ascendent económic. inteliectual, ad-
ministratiu, jurídic. per a conduir el país a 
un clima de civilitat i convivencia, que sur-
tin a dir la seva rao intel'ligent i a fer-la 
valdré, quan és temps... que d'altra mane
ra, pitt'or pels franquistes, i pitjor pels antl-
franquistes, que ho serán tots d'arrossegats 
peí refluix del virus terrorista. 

I, parlem aquest to, sentint-nos equi-
distants de tots els moviments de dignifi-
cació antifranquista, próxims i alentadora 
de tots ells. Que s'enquadri cadascú en la 
orqanització que li mereixi mes confianca: 
que entengui tothom que, ais escrupulosos, 
ais «impugnadors de consciéncia». ací els 
diem covards i traidors... i el futur no els 
adiectivará millor. 

La peremptória acció antifranquista és 
una qüestió de dignitat individual i col'lec-
tiva, i a mes ha devingut per les circums-
táncies imprescindible i inajornable. Fran 
co ha de dei.xar el poder, abans que estiguin 
exhaurits els darrers recursos del país 
abans que la columna difusa deis famélics 
deis desesperats, deis disposats a jugar-si 
la vida a cara i creu. ho desbordi tot. Frar 
co ha de dei.xar el poder, abans que el pa 
siguí un munt de ruñes i escoria i una v : 
oberta a la sanguinaria batalla campal. 

Si el tempta la gesta suicida de Hitler 
el país té dret a propugnar la seva elimina 
ció sigui com sigui. 

Que ho comprenguin els homes de sv 
pósit i de seny. 
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(Del ¡libre «La subterránia deu». de Josep des Sot) 

Amb aquest recull de sonets, Edicions mantingut un to de dignitat patriótica i ha 
de Negra Nit, inicia una tasca editorial ár- irradiat pels nuclis incontaminats, com una 
dua i peremptória, donant a la publicitat torxa que il'luminava el camí irrenuncia-
les primfcies de l'obra patriótica i social ble de la Catalunya renaixent. Com una 
que la literatura autóctona ha produit sota torxa frenética i furtiva que esquincava in-
la tiranía i la persecició aferrissada del ré' trépidament les tenebres que es fenvien 
gim falangista. damunt el sol de la Patria. 

Confidencialment la nostra lírica ba En el gran retrobament, hom reconeixe-
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QUINTAESSENCIES 

Mentre Katin continua essent per a 
nosaltres una nebulusa, el Camp de la Bó/ 
ta i la Rebassada son les nostres evidencies 
del régim de terror. 

Els generáis prussians?... El militaris-
me de Castella i l'afany de domeny 1 d'ex-
plotaci6 del senyoritisme del centre pen
insular. 

El problema de la U. N. O.?... Els pro-

blemes previs de casa nostra. La fam, les 
privacions, les deprecacions a qué ens sot/ 
met el régim de Franco. 

Som aptcs a la democracia?... El que 
és ccrt, és que som victimes propicies d'u/ 
na tiranía obtusa. 

Els nou mil afusellats en el Camp de la 
Bota ho han estat dintre de la Ilei (llei de 
Franco), els de la Rabassada foren al marge 
de la llei (de la República). Ens basta, per 
tant, una República solvent. 

rá la influéucia i el suport mágic que, en la 
resistencia a Franco, la nostra producció 
literaria ha representat. Diríem que els poe
tes han estat les vestals que han vetllat, im-
maculadament, el foc sagrat de la Patria, 
Ells han estat els qui han reconfortat els 
pusil'lánims, els hui han reconvingut els 
vaciliants, els qui han execrat els deser/ 
tors... els qui amb llur austeritat i llur si/ 
lenci extern han posat en evidencia ais 
collaboracionistes de la ploma. 

«La subterránia deu» és l'alarit del 
comp de concentració al subterrani de la 
presó infecta, és l'esgarip de la sensibilitat 
ultratjada per la reclusió incivil, és la de
nuncia deis Bukenvald i Dachau de l'Espa-
nya de Franco, és el clam deis catalans 
aierrats i soterráis per Franco en l'afany 
de destrucció i aniquilació d'un poblé dig
ne i gloriós, de Franco, com d'un Hitler 
qualsevol altre. 

El petit volum, acuradament presentat 
dintre l'austeri-at i reducció que les cir/ 
cumstáncies inipoeen, es troba en les rebo-
tigues deis nostres llibreters antifeixistes, a 
un módic preu... que no ha d'ésser un pre-
text de lucre sino de contribució a la con/ 
tinuitat i superacíó de la labor del nucli 
editor, 

Separatisme?... Unitarisme?... La fór
mula será ocasional. En tot cas, demanem 
la pantat deis homes i deis pobles davar. 
la llei. 

Catalunya? . . . CATALUNuA CO> 
UNA VER1TAT OBVIA. INCONTRO 
VERTIBLE, MES DIÁFANA A CADA 
NOU EMBAT. CATALUNYA COM LN 
NACIÓ LABORIOSA I GLORIOSA Q! 
MALDA PER A RETROBAR-SE, en 
meridiá social i polític de cada momení 

A 1'A.rgentina, Perón?... I acf, per-on 

SINCERACIÓ I DIAFANITAT 

L'home del carrer, absorvit peí seu tro 
ball i per les cabóries casolanes, natural 
ment antifranquista, espera deis nuclis di 
rigents i propulsors, l'oricntació i l'expli 
cacíó que democráticament se li deu. 

Mestrcstant, els nuclis politicaires s> 
escarrassen damunt el cercle vicios de s 
partits nous o partíts vells, de si cal prime 
el compromís i després el gest o viceversa 
El cert és que l'home del carrer, les expc 
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ESPANYA. A IMATGE I SEMBLANCA... 

Passen els fets vertiginosament, muden 
els contorns 1 la memoria és feble, per rete
ñir fidelment tantes imatges sucedánies; 
sobrctot. ais qui la llaga no els cou. 

Franco canta desesperadament i a pié 
pulmó, la seva innocencia en els afers de 
l'embrutiment nazi-prussiá d'Europa. Fran
co, que hi cercava els primers Junkers pera 
passar els moros a la Península i que hi 
calcava els métodes repressius, els de pro
paganda, els d'enviliment del poblé, els de 
aniquilament deis reacis a la seva obra, els 
de preparació a l'assalt nazi damunt África 
f América. 

Esperem el llibre blau deis aliats sobre 
Espanya, i esperem el Nuremberg deis saté-
lits de Hitler dintre Espanya. 

riéncies personáis del qual, han fet suspi-
cac i escamat, espera les rectificacions deis 
qui s'enllotaren i les pretensions progra-
mátiqucs de tots. 

Per qué se'ns regategen? És que hom 
pretén reprendre el joc térbol i inoperant 
de la demagogia? És que manquen direc-
trius i pensaments conciets? És que hom 
pensa retornar a l'eterna improvització? 

«Estat Cátala», des de Franca, amb la 
gallardía i sinceritat amb que tot temps ha 
menat la davantera en Uuita per Catalunya 
ha rcpartit profusament un programa de 
realitzacions immediates. 

És aixó el que demanem; el poblé que 
sofreix i s*apresta a l'acció revolucionaria 
antifranquista, demana ia sinceració deis 
dirigente, demana que no se li amaguil'ou. 
El poblé vol saber perqué Uuita. 

Constatem amb satisfácelo que la pres
tigiosa organització deis mártirs i els herois 
per la Uuita patriótica, advocant per una 
política d'integració nacional catalana, 
propugna aixf mateix per unes reformes 
socials i administratives d'acord amb les 
clrcumstáncies presents. 

Els patriotes que prestaren servéis d'In-
formació a travers de la frontera i dintre 
l'ámbit de la Península, coneixen perfecta/ 
ment la connivencia deis servéis d'espio/ 
natge alemany amb el S. I. M. P. de Fran/ 
co. No els poden haver oblidat els agents 
diplomátics deis aliats. 

Els patriotes que collaboraren a facili/ 
tar el pas deis jueus peí Pireneu i deis avia
dora caiguts en el cel de Franca, saben la 
sincronització de la Gestapo amb la Briga
da de Seguretat de l'Estat espdnyola, i els 
seus procediments de terror. 

Son masses els ciutadans que per ha/ 
ver escoltat la BBC i peí fet simple de llegir 
un full deis emesos pels consolats aliats, 
passaren per les Comissaries i conegueren 
la pallissa brutal i la presó. 

Ah!, pero, mes greu, mes corrossiu, 
mes corruptor, era el procediment d'inocu-
lació nazi-feixista a l'home del carrer. Pro
hibida l'entrada de la premsa aliada i neu
tral a la Península, les nostres llibreries 1 
kioscos eren inundats per les procacitats 
de «Adler», «Signal», «Aspa», «Illustracio-
ne Italiana»... Publicacions pseu-científi-
ques sorgídes deis laboratoris de Goebels, 
acabaven d'arredonir la pérfida subversió. 
Revistes técniques, revistes humorístiques, 
revistes de moda. L'acció per imposar el 
corrent italiá i alcmdny en l'ambient feme-
nf era d'una pertinacia i un maquievelisme 
revoltant. 

En l'exércit sortien els escollits a fer 
cursets de formado técnica i política ale-
manya, i, aixf mateix. la Falange es pro-
duia segons els cánons del nazisme. Elsdi-
rigents d'aquesta monstruositat irrisoria, 
que és el sindicalisme oficial, no s'atenien 
a altres consignes que a les que el F'ront del 
Treball de Ley i Saukel els suministrava. 

Les forces d'Ordre Public í l'«españo-
lísima guardia civil» adaptaven fins Uurs 
uniformes els deis seus congéneres prus-
sians. Igualment feia l'Exércit... lies desfi-
lades iniciaven triomfalment el pas de l'oca. 
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