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Moltea vegac.es, aqüestes per Boceé que es diuen apeenyadeo i que tan 
sovint rtrobem en al postre caisí, ens pregunten» Per Que ue preocupou de *ln, 
cona publica? Ella, ee ciar, ne teñen altra norma do conducta que la quo 
ele dicta llur egoísmo i aquesta mena de covardia innata que ola fa eede-
veuir psupeaats i caragruixutat La lluita, generalmente ene impedsix 'ree-
po'odre axacuesta gen*: QXLQ ens roben el tempe ole aconteixamenW de cada 
dia; pero com que diuen que una pregunta acostuma a mereixer i".r.a resposta. 
avui els contestaren, 

"LaNespecial situacio de la noBtra torra, diu Enric Prat de la B3.ua, 
el BOU tragfc conflicto amb l'Estat que la governa, en3 fa ésser politice 
tot3, sacerdote i obrera, negociante i artiates, pagesos, incuetrials i 

polític, hem o5aplicar deaaeguida lea ideea que ulaborcm, i lee elabora 
tot vivint-les, tot iluita-at en plena febro de combat, sempre al carror i 
a la placa pública, com ela hornea de lea democracies'hei.lüniques,-" 

Arríbate ací, la QOBtra resposta podría acabar. Hauria c*acabart ei 
lee ncsti*os foeein lee circumstanoieo que imperaven quan les paraules del 
Pveuident foren ditea. Pero es <jua les coses d'aleshores enea, han canviat 
molt, Avui, "el tragic conílicte r:.e la noatra térra amb l'Bstat quo la go 
venia" o'ha agreû iat molt mea. 3i la finalitat es la mateiza (destrfcftr do 
Catalunya tot el que és superior i noble), ela mitjano que utilitaa l'Ea-
tat per a aconseguir-la, son d'una porillositat molt mea accontuada i loo 

tat, encara que cerromput, feixiata i arbitrar!, detat d'un aparell,po*i-
cíaci, de reproseiá de la más pura encola belseniana. Si el cancor óa ruco 
greu vol dir quo és mes urgent lcaffiputació, vol dir que la noatra poaició 
ha d'ésser^molt mea vigilant i combativa. 

Poro és que avui no es tracta nomos de la qüeotáó nacional» L'exio 
tcncia d'aquesta, per deecomptat, ens hauria ja^mobiiitzat; volem resol-
dre aquest vell problema (tant vell com i;existencia mateixa^d* Espanya)pe:r 
Tbador de la vida de l'eetat eeparyol i volem reaoldre 1 d'una manera ¿o 

definitiva per a eotalviar ais nootreo filis la lluita aquesta que ene 
han legat els nostres pares i que tantea energiee comuns i que tantea re
formes" necoseariee han impedit portar a termo. Pero os que avui no llui 
tea so^ament per a ealvat Catalunya de l'opressió forastera, sino que ens 
interessa tambó salvar-la, alhora que els altres pobles penxn¿ulara,do la 
corrupció i l'eeclevitud. I aixo, tambe es urgent. 

Prat de la Riba digue: "Ja no 63 tracta per E3panya d'esser petiza 
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o gran, de teñir tais c 
guale provínolos mes o 
menysü es traota d'ésoer 
o no áoeor". Avui Cata
lunya; sotmesa a la po
lítica laadrilonya, cen
tralista i absorben*, te 
plantejada també aquesta 
disyuntiva; "¿seer o no é 
aser» Viure amb el cap 
ait? o arroasegar-nos de 
genoSls peí llot inaauad 
de la política espanyola 
actual. Tés ser el que GOCI 
• de debo,, o no ésser ni un 
miserable apengix uta es 
tat practicament inezio-
tent. Es ti*acta d'uua $eo 
tio de rergonya'i decen
cia, cQ1.I©ctiva, Eus Ca1 
desiapelIegar--nos d'en i'ren 
co i la seva colla d'a 
venturera afortúnate &ue 
ens voien eixugar el cor 
veil, e.ls estomacs i,¿a 
no cal' dir-ho, les but-
xaques,. 

Es per a lograr la lli 
bertat de Caiaiuixya i por 
a reconquerir la nostra 
di ¿ni tat d'h orno o 11 iuro s 
quo lluiteia i lluitarsm, 
entoneu-ho bé, persones 
assenyades, peupeoades i 
caragruixudee! Es per ai 
xo que iluden contra En 
Franco i per aizó que, ons 
dediquen a la cosa núbli 
ca e.ñ una lluita dura x 
s o ao e tí, es cana« I tamb é 
porque gabera quo es el te 
mor de perdre loo vestios 
pcsieiono personóla :¡ ::o 
l'amor al país ni a leo 
ncñtroe persones, el que 
us dicta o.ls "oavj.B cou-
.selie11 que eovint us sen 
t im, Bom quatre bojoS ,;)a 
he saben pero conven o uto-
do que la rao* i i* otoni 
eeperií de Catalunya eo-
tan en nooaltres. 

liemos amb la lluita,cono 
taire i sense desmai, con 
tra Franco,'lograrem per 
a Catalunya, la^ sera HA, 
bortat, i un regim mil
lo v. 
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L'ISTRAPERLISME, 
SOLUCIC PER saco 
ÍIOilIA ESPAKYOLAT 

,;En España hay pocos queno 
sean estraperlistaB', din 
el Caudillo en el seu dis 
curs del .17 d'Agost.Ja ho 

deia també pocs die3 abans el Govcrnador de 
Barcelona Barba en un interviú amb el perio 
dista Bol Arco: t 

-Qué" claae social le planteo mas problemas, 
la clase obrera o los ricos? 
-El obrero por sí no éa problema en Barce
lona, por la leyes nocíales, Y la clase ri
ca codorende perfectamente quo, gradan al 
Gobierno, goza de una- paz que le permite el 
fomento de su riqueza." 

AMIP'MT HISPA. 
HO BRlTÁNICA 
a ii T 

.Transcribirá a continuacio' un 
retall a'un aricle aparegut 

tilo" , r.iúmeio 26: 
EíirAETESIlHEHXO PAPA CÉLIBES 

Le, princesa heredera de Inglaterra-esta en 
un ueriodo do instrucción intonaa oa vistas 
a oü futura aecenaión ai trono., I como en 
Cute mundo hay cuio saber do todo, ha ido a 
vi3.it.ar una fábrica do whisky olandeotina,ro 
cienteaento déscubiojítn en Londres por la po 
licia. ¿vida ¿o sabiduría, nuiuo conocer co 
H0 funcionaban las maquinan. Loe probos inn 
peótoree de Qcotland Yard -coloradon de ver 
güoi/î a- so pusieron en el sitio que ocuparon 
ios malbechoroG y accionaron las prlaucas. 
L;:s máq̂ în̂ lR obedecieron oatiofochas, orgu
llosos de servir por primera vo?! a la Le¿ y 
a tan alto, princesa, 

fnabel oubió a su r.oche con Ir nariz al
go colorado :/ con taconeo inseguro." 

Aiirí éc com o'cuten i es for.ia a l'Eopr-m/a 
de Franco "la. noble amistad hispanobritáni
ca" vilipendiant i injuriant publicament d' 
una matjova grooncra a la que un dia ha do 
regir el o destine do la Comunitac deifj po-

brítanicsi a, la quo és 1'astro en que 
nglaterra te poeaden les esperan.ces; 

b l s e 
t o t a 
a l a qué r e p r e s e n t a l o mee s a g r a t i r e s p e c -
t a t p.rr t o t ang lo f . ^de d a i t , d e bai:c o del ffiigs 
a 1 ' i n s t i t uc i ó Ivlonar q u i c a . 

UN EBTUB.IAKT CÁTALA 

t 

( La nostra Catalunya refiada en clseu ardiment 
; »n la justicia resistí i vence altre temps 
eis poders mes forte d'Europa. 

LIuís N.icolau d'Olvíer. 

ORIEIITACIOKS - 2 

http://Jim.er.es
http://vi3.it.ar


el general Mihailo-
de 
aixecat 
diee ha 

Belgrad; la prem /jl r\ r\ 

líiTCsnflc 

r\ 
\ 

onoi 

.No fa gaireB dieo 
vich fou afusellat prop 
sa oficial, és ciar, ha aixecat una criddiia 
imponent. Mes de trenta diea ha durat al pro 
ees que ha estat Beguit amb enorme interés 
per tot el món. TneTIé^nBhterat de moltga 
cosee interes8anta de les quale es deBpren 
nv.e el general i els seua chetrihB no eren 
mea que "partides de bandite", atenta, mes 
que a la lluita contra 1'invasor, a l'anhiláment de tot el que no Sos ser 
ui i ortodoxa. Hcm ha pogut coneixer amb detalis els incendia d'eagléoiea 
i l'aesassinat de nombroaos sacerdots catolice realitzata pela de Mihailo 
Y: ei:. I 6a que aquest fou el representant a Iugoeelavia del militariane re, 
accionari i centralista que nosaltree ele catalana en la aefra edició os-
panyola coneixem tan bé. 

líihailovich, en lloc d'aprofitar i canalitzar l'eaperit federalista 
d9la pa2sos iugoealaus, unint-loa en la lluita contra l'Eix, preferí sot-
metre'ls a la vella Serbia, fidel a un éeperit tancat i caduc líediii i 
hailovich cercaven, per camins distinta, el mateix; ara,el croata Tito 
fet pagar molt cara lluro errors paesats. 

Mentrestant, a Nuremberg el procos contra els grana responsables 
la guerra aegueix el seu cura. "Els acusats son assasains comuna.i pas 

ba 

de 
ai 

xo mereixen 
perrertiten 
gura. 

A Paris 
ja pot 

la Última pena", han dit^ela fiscals. Mereixen morir pe.rwue 
el poblé alemany i perqué mentre visquin la pau no estar? oe-

dels "grana" 

a'ha iniciat la Conferencia de la Pau. Des d'un principi Loo. 
adonar-se de que no es tractara nomos de aotmetre'e a la voluntat 

>". Aquesta guerra ha portat al món un nou sentit de la deraocra 
cia; aquesta no ée que cadaecú faci alio que mes li plagui, sino uqe es fa 
ci el que mes s'apropi a la justicia i, també ala intereosoB de la majo-
ria. Ara, grana <x^(¡Xi%&fxf- totes lea nacionB poden emetre el seu parer; 
Kolotov, per exemple, es declara campio de les petites nacions. Creiem de 
debo, que la-nova era en que tots els pobleo tindran els mateixoa dretsja 
esta propera, ¿s ciar que encara falta fer comprendre a moltes naciona la 
oeva plenitud. Prou nacions dominante i d'altres d'esclavesl Eatem segure 
de que el vell principi de les nacionalitats s1imposara aviat. 0 sino, fi 
xem-nos com d'un poc tempe a aquesta part la constitució* federativa ea va 
extenent. Taita molt, encara. Falta trobar^(sobretot ací, a l*oocidsnt d' 
Europa) el poblé que sapiga concretar la formula que faci poesible la con 
vivencia entre les nacions. Tan debo Catalunya, que posseeix una tan au-
tigá tradició federativa i que un tan bonic exemple de convivencia dona al 
raen, fos qui trobée aquesta formula. "Jo voldria per ma patria mós encara 
que la llibertat, digué Prat de la Ribat Jo voldria quo Catalunya ce pe
netres bé de la Bignificació i trascendencia d'aquest moviment social i 
comprenguéa la gloria eterna que conquiatare la nacionalitat que os posi 
a l'evantguarda de 1'eBtol deis pobles oprimits. Jo voldria que aquesta 
nacionalitat fos la patria meva." Pero per aixo cal que eas mantinguem vi 
gilanto. No hi ha dubte de que aviat serem protagonictes de convulsicns i" 
aconteixamento decissius en el nostre sais: cal que en aquelis momento fem 
tots els poBaiblea per a donar aolucions catalanee a tota ele probleraesdo 
1'estat espanyol. Dir aolucions catalanes no vol dir que haguem d*imposar 
les nostres característiques ais altres pobles ibérics, sino que vol/:- dir 
donar-loa les aolucions que mes convinguin a cada moment i que si son de 
debo catalanes serán per for9a democratiques i federativas. No incorrem en 
la inconsciencia de menyeprear la for9a de l'enemic, pero tampoc crelea 
que lee posicions que ara ocupa ê .guin inaccessibles. Cada dia que paaoa 
és mes feble *i com'eIX"Hó"'veu fara tota ele papera de l'aiica per tal de 
poder-ae mantenir al poder, No volem creure que hi hagi algú de nooaltrea 
que es deixi enganyar, pero de nou recomanem mamtenir-se sigilante* La v£ 
r^tat sobre Espanya es va obrint pas en el m^n. Elle,tambe ho diuen, pe
ro saben que aquesta veritat que s'obre pas es "la" voritat i que,pcrtant 
els es adversa. Les Trade Unions britaniques exigeixen del govorn el seu 
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apoí ¡*n la lluita contra l'Enpanya frati 
"-'i'S'Mi'y.Ámñt' l.J<9'i.en non c e 1 s s o r.s r, o Ti , 3 r> -
giles els el promet. El g c v e m angios na 
ga els navicer'cs per al transport ce rué 
vinirea que del Brasil vclien enviar a E e 
pariya. Á nova Zelanda no s'lia pogut car 
regar els vaixells que havien de conduir 
vituallen al nostre país. Hongria reco-
noix el govern república.. Cent cinc di
putáis angleaoa firmen un document di-
rigit al seu govern scl.licitant la rup_ 
tuva amb Franco i una política más de
cidida en contra ell. Els conservadors 
a'ngleoos ja cerquen qu i subetitueixi a 
En Frauoo (i no saben ben bé per a qui 
d-scidir-se) cüirven9uts de que aquest ha 
d'abandonar el poder. En la Cambra deis 
Loresf e± representant del govern, par-
lant de la colla d'En Tranco, diu'aquest 
govern. que nooaltres detestem"«. I a tot 
oí m6n continúen les rcanifeGtacions de 
protesta contra'la permanencia del fei-
xisme a E3p,anya. Tct aixo, es^ veritat, 
encara no és euíicient, pero és Demos-
trativ. do que \& veritalt ha d^acabar in 
posant-se. Pero, tot alzo també ens de-
mostra que sino lluitem decididament con 
tía el general, aquest continuara al po 
der. No creiem que el rcgim evolución!"; 
lee díictadures o es mantenen o csuen, pe 
ro no evolucionen. Les ccncesoions que 
ens fa no son sino temptatives d'ultima 
hora per a fer el-paper de Iliberal, Pe 
ro .ja ha fet tard. Continuarem lluitant 
(hsm de continuar lluitant) fina que d' 
ell i de la seva obra en tota península 
nomos en quedi el record. Un record que 
da tan negro, no s'esborrara mai de leo 
nostres conaciencicB. 

J. V. 

ük .-

Que l'article niñero .11 de 1! 

Estatut Interior do Catalunya 
diu: "L1ensenyament primari se-
r§. obligatori, gratuit i cata-
la per la llenguad el seu es~ 
perit. S'inspirara en'els ideéis 
de treball, llibertat, justicia 
social i solidaritat humana, i 
es áosenrotllara. mitjan9ant in-
stitucions educatives relaciona 
des entre elles peí sistema de 
1'escola novaxunificada.En tota 
els graus sera. laic. % 

La Gcneralitat facilitara Tac 
cé3 a tots els graus de l 1ense
nyament ais escolare más apteo 
nancats de mf^tjans económico. 

La llibertat de cátedra- quer-
da reconeguda ú garantida." 

I recordem que el text do 1' e.r 
ticle nove és el següont:"L'ex-
ercici del dret de propietat s' 
ha d*inspirar en 1'interés ce
cial. La Generalitat 1'ampara i 
1'afirma en alio que nerveixi a 
aquesta finalitat, i oíais aauou-
ta orientado serán aplicados 
les facuitatB cue 1'Estatut a-
torga a Catalunya.^Tota la ri-
quesa del país esta subordinada 
ale interesóos do l'econoida 
neral. 

El Parlarent podra, intervenir 
en 1* explotado d'empreses pri
vados, sempre que ho oxigoixi 
oís i'ntorcGBoe col.lectiu8 J de 
1 : economía ca talana." 

G? 

QUE TAS PER LA VICTORIA ? • . 

En els ceníes de la Resistencia hom eent blasmar molt sovint lardeo -
r o c u p a d o que en general experimenta la joventut pels problemes politice, 
per- la seva interpretado moltes vegades equivocada deis esdevenimeuts actu 
ais. Em aquest article voldríem comenpar a parlar d'aquest tema tan interce 
sant i tan^sovint mal enfocat i plañejat. Comenparé aíirmant la ja ben pa-
lesa existencia de eectore jovenivols que senten i es procupen déla proble-
mos cultúralo del nostre poblé. (En els cultúralo incloc els polítics, ja 
que la política no és sino la manifestado d'un aspecte de l'activltat cul
tural d'un poblé). 'Aquesta sectors no son majoritaris, perqué -la inajoria ca 
abetent de totes aqüestes activitats. La culpa d'aquesta absencia no^es pot 
atribuir només a la joventut. Cal no oblidar que al clourefs^el període de 
normalitat al nostre país, elo que .avui sen joves no eren ttéfl que adoles -

c5nit3 inexperts i de nula f o r m a d o política. A pertir del trenta nou, d a -
p.unt llur coBsciencia ha frapat la propaganda feixieta i ffiilitar, eentraiis 
xa i reaccionaria espanyola. I si hem vist 'cambalejar a la fi leu coiivicd-
ons d'horneo ja fets com a conseqüeucia d' aquesta ininterrempuda propagauc/. 
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i',3 eatrany que els joveB "que no es preocupen per la política" hagin viat 
doíormades lliirs intcl.ligoucios ? I cal taabá que re cor dea que col.labo-
rant amb aquesta propaganda ha exiet.it la de aquella sectors dite anuirán 
quiotes partidaria d'un atentisme, absentismo i pa3aivitat que a ningú,si 
ná a Franco, afavorien„ A~a be-, per dieaort d'aquests propagandiotee ho 
lian íet tan malament que, del tot, ni une ni els altrea no han pogut cap
tar el cor déla jotren. Pero, repoteixo, a'han deformet loa aoves intel.li 
gencies. Amb el que hem dit ¿a ea pot comprendre que no tota la culpa • (¡u 
deis joves. Potser la part raes gran de la culpabilitat recau damunt de po 
" lítico i intel.lectuals ja madura que encara que B'hagueeain hagut d'expo 
ear quelcom mea, potser no haurien hagut de deixar alB"̂ )on?B~a"'la merce 
d*aquesta immorals totalitaria. * 

Hi han molts crima d'aq.uesta gent que'potser fent un gran esforc po 
dríem arribar a perdonar: asaaoainatn, destruccions, guerra civil, desfe-. 
ta económica, esclavitud; potser en un ataede follia podríem arribar a per 
donar-los^la lluita anticatalana. No pensem perdonar-los-hi, pero suposem-
ho^ Ara bé; el que mai podra ésser perdonat ¿s la desmoralització,corrup-
. ció de la joventut. Aqueet darrer crim no fa sino assegurar la persisten
cia deis altres, L'obra de reconstrucció nacional^s'ailunya, supeditada a 
la íorssooió, de tota una generació asna amb Cüh3ciencia de la pereonalitat 
individual, Ha de desapareixer la inctitució del "jefe" amb absolut. Ouin 
jove jii ha avui en qual;-'ercl esfera de la vida que cregui que te el 
dret d'opinar ? En el ,:Frcnte de Juventudes" hi ha el ".jefe",, xicot el mea 
brutal entre tots, aprehent de caudillet a qui cal obeír i venerar.Al ta-

-11er hi ha el "jefe de grupo" irjvestit de poders di ctatorials. Al Sindicat 
hi'ha el "jefe de empresa" qui é.osía i no eo pot contro.dir. A la caserna 
hi ha • el "jefe" i 1{oficial o no, .10 oal dir, fa:i ol que volen. A la . uni-
prersitat hi ha el "catedrático", fc¿no i BOflyor. anfalit>le} hievatic, omnis 
cicnt, a qui ho» no pe1: goza» cliBOutir. I- ¡t>or acabar do cemplotar-ho,. a-
vui els biabes, veritaoiea "jeiee'' oeiagiñetics, je utilitzei; tambe la for 
muii de "ordeno y mande", SI ¿ove neme-? tí ol Arot d'obe.Vr i enduvenir o~ 
¡' vella d'ua ramat lamena. Contri r.izo Iluiteir.. Crciem en la disciplina i en 
aquesta rcom erres mea gue mai, oreiacr taraba en ]a jerarquía. Poro per damunt 
do tot croiom en Ja jiíatícia,, i en la perooroalitaí de l'home, encara que 
•siguí jove» Avu.i óo juoti'cia no u 'hi ha i, orre que din Eiximonis,"un go-
•voru sonso justicia, no es roe- m4a que lladrcgada", avui el que hi ha éa 
el regna deis pillastres, A aquesta nena ¿a gent ola interósea que els sub 
flítá cailin; per a aconctjéguir'-Jr'ttel 3'ia Biguin euzcBj per a assolir-ho cal 
(«Cíioncar peís joves, Vet aci el perqué d? la política doseducadora del jo 
Vent. Foro aixo no got continuar, Tots tenia el coure de contribuir a l'e 
, dificació del nou mon; pero per a ediíicar-lo cal >;ue desaparegup el vell 
rjonso deixar rastre, I no val a ¿ir que én molt dura la lluita i que el 
n.ootre Qoforc tan petit no logrará rea: aixo ¿a co'vardia i vulgar panxa-
contentieme. Tampoc val a dir que primer ens cal acabármela noatrea estu
dia: aixo també és covardia, una ©ácuea ologant. Si aixo dur.i gaire pen-
aem on auirem a acabar t Fixeu-voo Ja c n l'eapectacle depriment de la jo-
ven-cut d'avui. Que hem de far darant d' ai.ro, sino lluitar amb totea > leo 
noatres forceo per a evitar que s'acconiui I'obra destructora? Hem d'evi
tar que la iniciada inversió de /aloro a'acomplelxi. Hem de restaurar la 
peraonalitat de l'home. Ene cal lluitar d'rjia manera fcrotge pero ho hem 
de fer! Que dema, quan el Boláat moribunders rciri del cartell esto.nt ¿ ens 
digui: "Que has fet per la victoria ?", no haguem de baixar la vista'aver 
gonyits i no ens haguem de limitar a amanyagar qitatre o cinc "eobresalien 
teo'; que per a res "aerveixen per a alleugerir ela sofrimento déla que pa-
teixen i moren, pero lluiten. 

BERRA 

Cal no oblidar ela empi^eaonate i ola porseguita, Ena 
hem de deeprendre de tejt el que calgui per tal d'evi 
tar que els manqui rea. Ajudar ais empresonats i ola 
pereeguite ée lluitar eficapment contra el franquéame* 
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L' EB?.37 SSaSA NACIONAL 

Una n:.t de Sant Jaime, fa justanent vuit anya, un improvitsat. exev-
eit., ''integral en la aeva imme.naa laaj.oria par cataiaiiB, creuaya l'"Ebre, e¡i~; 
ceíant una batalla r.émorable ea la historia del noatre poblé. 

Ei ira dictintea formes de disvirtuar la historia; el eilenci no es-. 
raa la manya p^rilloea. En ele feta que comiiemorem, el silenci éc tant m.63 
'^\\3,n aquesto no son .una tasca innoble, ana al centrará., una pagina b-"il-
iantiaaima, digna de la millor de .les nostrea^croniques. 

,-' : No Beria ja hora d'eliminar aqueet "tabú" que envolta la, pasa ada 
¿ruorra civil, d'airejat?Nf ete i condúctes, circumetanciea i directriz, er-
ibro i eacertB ? Perqué ja corre raaoaa la brama intereaaada i malvo] ent 
qúa tracta de deixar ea mal lloc el nom de Catalunya. Cree interpretar i' 
¡k*yerit do tanta'anónima jovea catalana que lluitarem a l'Ebre en troncar 
aqu'est oprobióa ailenci, i afirmar,ben alt, que la batalla de l'Ebre, mi-
litai'Eient i política, ha de posar-as a l'haver del nootre poblé. 

Tot'i fent abetracció do lea poderosos racna de necOBcátat política, 
qû 'j dcoprío do la gesta crao tingué per encenari terrea ben noatrea,, po
dra ̂ afirmar que el poblé cátala. ha perdut les virtuta militara? Si algú. 
pal 'nastro taranná pacífic i antimilitarjeta, ho creia així, ara ía va:lt 
anyn poguw contemplar aetorat 1* eepectacle d'unn milers de jovea catalana, 
,gí¿a noefore déla quala ectava en fec aquell 25 68 Juliol, que ea lienta-, 
v>'-:âa lva"J.tra banda do riu, aenae tanca, senes protecció aéria, oense gal 
reba protecció artillera1 i, claveta al terreny, aguantayen, úurant quatra 
Ilarga i esfereídors menoo, I'acoló desproporcionada de diviaions i div'r-
eiona í'ranqui.stea, italianos, marroquíe psrfcctament oquipadea, d?una nag 
aa d'artilleria jamai vista al teatre de la guerra, de centonara d'a/ioue 
de l5Eix q\ie materialment aplanaven les cotee, tot en una orografía diíi-
cilment defensable, de planea acceaeiblee, de muntanyea granítiquea C;:Ü 
multiplica1/en l'accio de la metralla, amb trinxare3 de aacs terrera voT 
ipvooñuibilitat d'excavar la roca viva, amb lea oomunicaciono de rer&guar-
da 'freqüeittment interrompudea peí bombardeig deis ponte... I, sobre ajisat 
fona d'GdYeraitat, ele noatrea aoldato, impermeables al deoanim, que ce-
eohqv.orien de nit lea poaicionB cedidea de dia a 1'aplanadora supuriccitat 
'enemiga. 

Pero.és que políticament la batalla de l'Ebre també ós una fita me-, 
mcrable, Admetem que abano de l'Ebre^ mclts catalana tingueo^in roaorvoo 
réntala baaadee en el carácter iúeclogic de la conteaa. Ara be, doeprc-s ño 
1'entrada de l'enemic en terrea catalanes, aquestea reaervea ja no ea po
den admetre. Cap cátalo, podia ignorar que el primer acte de Franco al'en-, 
trar a Lleida fou arriar la bandera catalana i anuí, lar lea nopt¿*es 111-
•bertatu. La guerra civil a'havia convertit en guerra de deíer.ea naciones i 
aqueat carácter a'accentuava quan un grapat de catalana, ala volts ¿'ev̂ ue-
11a tardor del 38, abandónate deis Batata que ea deien democrática (tri. s-
ta repetido del Í7i4), defensaven pam a pam, d'esquena al riu, cada bo-
cí de térra catalana. 

/La batalla de l'Ebre, gesta nacional-, l'últim eefor9, aleshores, i 
•el mea gran, per a amntenir la vida do la nootra nació aasetjada. 

• PACES. v • 

Por mes que. la unitat del poder políiic no hagi acoblat 
mai totes lea energieo raciona?, a dirigint-lec al compli 
ment déla idéala cel„lectiua, l'eeperit nacional do la 
gpnt cataraña ha deixat s^mpre raatre de la oeva exis
tencia en totea lea époquea de la historia, a'ha mani-
fe-stat en altres fets, que en conjunt formen una prova 
incontrastable de la individualitat. de la nació cataiora. 

Prat de la Riba 

i 
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A r\ n no ™ ~ ¿ ° í f ímio-r1 Barcelona, 17 de Juliol, Ele c-
D..JJJ Di cULIO^ b r 6 p B d e l 3 tallera que té a Baat 
Androu "La maquinista terrestre i marítima"; al en
trar al matí a treballar, troben damunt les maqui
nes, piles de fullee recordant la significació déla 
diada de dinou de Juliol, i recomanant al mateix 
tempq l'abstenir-sf^que sigui o pugui semblar^ ad-
h9»Í6 ais botxine franquistas, i la no assistencia 
ais espectacles durant tot el dia de la trista efe- \^J 
Dieridea, 

Barcelona, 19 do Juliol. A 1'entrada deis tallera de la 
torreare i marítima", i penjada deis fils de la condúceme eléctrica apa-
raix una bandera de la República Espanyola. Entre els obrera, que aquella 
ora -lea 8 del matí- entren al treball, la presencia de la bandera repu-

acollida amb visibles mostree d'entusiasme, i amb comentario i 
que es prolonguen tot el matí. Encara que poc deaprés les forcea 

conencen a intentar despenjar-la, fins a lee 12 del migdia 
des de l'enlairat lloc on l'han col.locat els eaforcats 

n 
"Maquinista 

blieana é 
eoaverees 
ce la policía 
la bandera ondei 
memo-rea de la Resiatencia. v 

Barcelona, 19 de Juliol. T.s.c col.locada una bomba de gran potencia 
al local del Sindicat falangista del Port. EIB desperfecteB son de tanta 
importancia, que hom pot dir que la destrucció de l'edifici ha sigut-to
tal. 

VATAimn meflasn Barcelona, 28 de Juliol. A les auatre de la matinada d'a-
fjuiAWAwrAw quest diuaenge esclata al local de la Falange del correr.'do 
Cros, Sana, un sorollóa petard. Els desperfectea foren considerables. Per 
tal d*amagar al públie el fet una brigada d'obrera acudí a reparar-loa im 
mediatament. 

VAGA A^LA Barcelona, 2 d'Agost. A la caBa Damm s'ha fet vaga durant dos 
CASA DAMM ¿lies. Ela obrera reclamaren augm.ent de jornal i que els fosain 
lliurat3 dos "monos". L'empresa s'ha avingut a satisfer la reclamación L: 

augment ha estat de cinc peasetea diariss per cap. 

55SLARÍi?I2WSnDT «reSIts fiaris> 10 d'Agost. Alvarez del Bayo i Negrín han 
REZ DEL BAYO I IIEGR1N f e t d u e B 8i mii a r 8 declaracions en lea que tot ifenc 
reBerva de la eeva opinió envero el Govern Giral, prometen a dit Govern 
la aeva adheaiá i recomanen a tote els espanyola que reconeguin la seva 
autoritat. 

ftn^«^^CftTB,fTí Paría, 10 d'Agost. Amb motiu del primer aniversari de la 
ttUVfiftfl U X H A L s e v a f0rmaci(5> el Govern Giral ha fet pública una declara 
ció en la que reafirma la scva posició de Govern legal i democratic i la 
seva fe en la República espanyola. 

L'EXPORTACld DE PRO
DUCTES ALIMENTICÍÍ3 Barcelona, 12 d'Agost. En 1» "Informe Comercial de 

1' Ambaixada anglesa" apareixen en primer lloc per 
ordre d'importáncia deis productes que Espanya exporta a 1'Anglatorra, ol 
blat i l'oli. 

SSÍo^SSEISS Barcelona, 20 d'Agost. El Sr. Barba, viot el poc exit quu 
DhLS^ BEREWUb hí,via tingut a la barriada de la Bordcta la recollida de 
de firmes U % de la poblacio), ka donar ordres ale Guardies Llunicipaís per 
per a que oferiasin de nou ala veSns la poaaibilitat de signar S'ha as-
solit aquesta vegada el 80 JÉ. Vist el reeultat ha dirigit una conunicaciú 
al coa do "serenos" qucixa.nt-oe de la seva poca eficacia. 

TCHECOSLOVAQUIA RECO D , 
KBI2 EL QOVERN GIRAL" Barcelona, 22 d'Agost. La B.B.C. do Londres ha co-

, „ municat aquesta nit que Tcheconlovaquia ha reconc-
gut ol Ooyorn Oiral. 
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Ele articlee inclosoa en aqueta seccio 
szpressen idees i opinions estricta -
ment personáis de llurs autor».Per tant, 
ni les organitzacions editores d'aqussst 
periodic, ni la redacció del matéis,es -
ían responsables del seu contingut. 

ELS P0LÍTIC8 PROFSSSIONALB 

Un d'aquests tópica desorientadors, un deis que eln governanta d'avui 
han deixat anar amb mes suficiencia es el de que clls representen la fi per 
"in saecula saeculorum" dele politice de professió, aquesta &ames terribib 
§ment perversos que no teñen altre fi nm objecte que la xerrameca parlamen 
'tararia i el "chanchullo", sobretot molt de "chanchullo". 

Pero el pitjor del cas és quehi ha nolta gent de bona fesque o'hacm 
passat sense vacilAar aquest dogma. I és que la difusoié dol topic no es 
pas exclusiu de^falengictes i militara. 

Segona aixo el que cal en un país ben ordenat és que qui faca la po
lítica eda un qualsevol, i, sobretot, que no s'hi dediqui exclusivauont.Km 
SEmbla que val la r>ena de dir quelcom sobre aixo que no es mes que un dia 
barat. Áristotil té una comparació molt coneguda, que ós del oeiitit comu 
mé elemental i primari. Piu amb altrcs frases: si quan es tracta de fer-
noo la casa criden- al mestre d*obres i quan no ene sentim bé de aalut a-
nen a veure el metge..., perqué quan és i'hora de baatir 1 *organitzucíóno. 
cial del país -cosa incomparablement nés dificil i serioea- ena círc i en 
prou prepárate per a portar-ho a termo rioaaltres mateixos ? 

Si meo no per aquesta rao el polític de professió és una necessitat. 
No cal dir que el fet de que hi hagi política immorals o dolents no éscap 
argunent per afer creure que no hi ha d'havcr política. Vol dir, senzilla 
nent, que cal que aqueste sien bono i apteo. I la manera de que ho sienes 
que ca preparin per a éaser-ho i viaquin exclusivamcnt per la politice.Ees 
faéa apprtat de la idea de 1'arribista que el polític vocacional. 

Avui éa clcrisaim que Catalunya no té alio que pot dir-sc'n una cías 
ee política* I cr.ldria^que la, tingues.^ Estic segur de qne^a nolta go-.it li 
fara un xic de por aixo de classe política. Pero lo cert és que el que a-
quenta exioteixi és la única solució per a que els afers públias de Cata
lunya trobin una orientació clara i forma, sense ol balandreigNinmoderat 
a que Ir sotr.eten ela astres puixanta un dia, atérrate l'endem", deis que 
amb la millor bona^fe del mén fan política d'eeclats meravellosoo ó?an dia, 
aenso solidOBP pero, per a est^blir un precedent i una tradició. Aquesta 
sciideaa sois ens la podria donar la tasca pacient i pasenyada d'un nucli 
format que pogués treballar a llarg plac sense necessitat d'exite inmedi
ata i aorolloaoe. 

Éa una veritat a l'abast de tot el mon que els grens paisos arriben 
a ésoer-ho merces a l'esforp continuat i persistent d'un grup d'homes d* 
idees tan diveraes com vulgueu pero animata d'una, visió do conjunt de llur 
eeforc i seguint unes normes comunes. I aquesta élite ha tingut la sufi-
cient vitnlit&t per aJiar-ce renovant. Els grans palsos d'avui, Anglaterra, 
Estáte Units i Rússia, son dirigito per una classe governant. 

Un motiu que anima a molts a desconfiar d'una classe de politice és 
que no la^saben lligar, o, néa ben dit, la creuen oposada a l'esperir do 

. • la democracia. Res mes errat. Una olaase política suficientment formada i 
amb consciencia de llur missió no solament no óe contraria a la democracia 
sino que n'és una necessitat. 

Ja eé que el £op d'ull primer -primari- és de que el govern del po
blemos logic i convenient que^sia exercit per homes que "surtin del poblé? 
Pero aixo és una frase. Res mes. No hi ha cap home que"surti del peb le ? 
(Si algú BUrt del poblé és que dcixa de pertenyer-hi). No. Els homes que 
que pertanyen al'poblé sonreís que formen part dol nucli directiu que el 
poblé a'ha creat. Lo cert^és que mentro que los democracics mee consolida * 
doo han format nuclie Tolítics governanto, eln dictadors han eortit fro-
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aUentnent de leo claseee hunils, i mai han tingnt una fornació de poli
tlón. Exactament: son d'auqete que alguns en diuen 'ücrtits del publo". 

tvuij a Catalunya, ene trqbem amb la manca gairebé absoluta d'ho
rnos fórmate per a dirigir el país. Len figures que havia creat el cata-
lanisme tradicional van desapareixent; lea que renten -ancianB venera
bles o prestigie malmesoo- no em sembla que puguin teñir gaire efectivi 
tat política. La veritat éo que 1' intel. levtual-politic esta, a l'ordre 
del dia. De política tota hem d'eoeer-ne -dóblate de politice digué Prat 
de la Riba- perqué el nostre problema ér, masna^gran i maesa decissiu per 
que ningú a'en eurti alie. Pero per aquesta rao mateixa el6 directors T 
els caps han d"esser polítics de cap a peue. Caldria que ele jovee quo 
-apart del eeu pervindre diríem-ne privat- per patriotisme no pensen pao 
abetcnic-se de fer el que colgui en política, peneeeain que aixo esta, 
molt bíS, pero que necessariament entre ells en eortiran ele politice de • 
dema, d'un dema que pot éoeor nolt aviat, i que els que s'hi sentin cri_ 
dats s'han do preparar des A*ara per ésser-ho. no en sembla pas altra 
cosa que un pedac a le qüeotió el que ele antics partits tinguin la sc-
va potita escola -vergdmyant- de jovee polítics, perqué aquesta encola 
ha d'ésser comuna i complorta i no paa una manera d'ensenyar a 
fer finar l'aigua al molí llur. 

Caldria, m fecte, oue es fermés una veritablc escola -mes no en 
oentit d'esooía del pensament einó anb el de institució amb realitat tí 
eica- on ee desenvolupessin les aptitude, es descobrissin lee vocacions 
i s¡ostudiessin aqüestes coses que enlloc d'Espanya os pgssiblc tractür 
serioop.nent i intima: Hietofcia política, economía, estadística, políti
ca internacional... I, mes que res es formessin, no pas amb clixen, pe
ro oí en unitat de principia i do normes els que hagucesin d'exorcir cor 
reca público, no pae pensant en els mes ?lts, sino precieament en els ao 
cundaris. 

Solament ?mb aquest bagatge podríem cornencar a teñir político amb 
cara i ulle. Dipútate que el leeer-ho no foo un luxe ni una vanitat ei
nó un ofici, una professió. Alcaldes i regidora que oabeesin quináosla 
foina que d'elle necessiten vileo i ciutats. Cape de negociatpels que 
el éeoer-ho no fos un premi ni una beca sino la feina a la que arriben 
pórtate per la vcaació despres d'una preparació. 

L'actual cultura política corrent, feta exclussivament de concep
tee generáis i de vioione partidiotes deis problemes fan, en el millor 
dele caosOB, polítics eptes per a Pre3Ídonts de República d'aqueoto que 
posen primereo pedree i fan elogiB funerario, pero no arribara mai a í'or 
mar un COB d'alts funcionario, una veritable burocracia -peneca en. el quo 
ée P Inglaterra la burocracia- i un nucli de cape política amb una idea 
del conjunt que formen i unes normes comunoo que allunyarien leo oposi-
cions irreductibles i donaria, a la llarga, una continuitat i una tra-
dició a la nootra política. 

PCfilüDICCoí ÍS 
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A. 

Q U A D E R N S D E B i f i r j O R D I publicats 
per Jovcntut SS.trlana Bemoctatica, Juliol del 1946. 
M u deopréo de citar lee paraules de Piu3 XII del 
niceatge de Nadal l94?.:"Per aixo no volem de cap de 
leo mañeree ésser culpable^ d'un oilenci injuetifi-
cable davnnt Dcu, i, desd el número proper, segui
ros escandalitzant "erntament" la gent respectablc 
-a casa nostra no té fi- que no vcu en l'Eoglosiaoi VE DE LA PAG-IM 10 
no "el mur de contenció entre el meu i el teu". Creiem que a'equivoquen 
de porta. Noscltres ensquedem amb el Crist nu de l'Evangeli" 

fe 

Q U É F 2 M ? N. 4U, 5 d'Agost del 1946. Deeprce de commemorar el pri
mer aniversari de la publicació diu: "Ara el nostre a,dversari actúa de-
oeeperedament a San Sebastian per aalvar tot el que pugui del naufragi.És 
on va. Encara que per un cubileteig diplomatic, aquest bloc occidental que 
li agradaria veure constiuü^, li permeti formar-ne part. Els que li donen 
esperances per oi cas neceesitassén d'ell no guanyarien un aliat..." 

+ + + + + + + + 
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'T;•* aixo de;: jae 
7va eaporanpaj perq 
caro, quin aera el s 
pie, pero no tcnim 
da 1»anima, púgui o 
togració delnostre 
historia» A nosaltr 
un eot de la ruta i 
nostra consigna ha 
coméeos descarades 
el-BÍ^ne de la llui 
•a. P'.:TO no som sol 
jor nombre, entren 

a. í t o IXB.QDKS # ¿a 
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Jul¿o3 óel 1 34' 

tte la veiou eaau: Jgndsrc.?. su— 
au geat qr.sn arribi al priaer 
sap por que. per teñir corea— 
s.devenir culpable de la desin 
pOble... Ella continuara la 

GB ens ha tocat de topar amb 
durant ele darrers anys la 
estat de resistir i tancar-nos 
o encobertes, sempre verinoses 
ta i ens toca d'ésser nosaltres ala qui portin 1'escome 
s. Els adolescente d'ahir ens empenyen i cade dia en ina 
a rejouenir els rengles. 

\ II 
de banda, davant 
de l'enemic. Ara 

les os
ean via 

S r-T L I 0.1 de la Joventut Socialista ühificedu proposa el eegüent progra 
ma pe;; ais joves esperant que sigui reconegut per la República: 

l/ Concessió de plena drets política els joves apartir deis 18 anye. 
2/ L'Estat assegurará ais joves el treball que correspongui a la seva 

óroíeoeió* i-capacitat. Ajut equivalent al salari normal ais que quedin en 
p. tur forcos. 

3/ Creació d'una ampia xarxa d' escolee prof easionals, d*ensenya:uent 
gratult i amb beques que permetin viure ais joves. 

4/ Igualtat de drets pela noie i les noies, així com igualtat de sala 
ri d'acord amb el seu treball, independentment de l'edat i Bexe. 

E/ Subsidie ale pageeos els dies en que les dificúltate del temps im-
pedoixin el treball. Escoles ruralB que correeponguin d'una agricultura mo 
derna. 

6/ Exércit democratic amb aecóa a tots els llocs de comandament d' a-
cord ambla capacitat. .. Catalana, b;..scos i gallecsprestaran el servei mili
tar en el seu país. 

7/ Cursar estudia no será privilegi de classe.Itfts els graus d'ense^-
nyament aeran gratuito... Reconeircment deis estdis cusato en l'emigració. 

8/ Creacio de cases de repos pels joves...Vacances anuals d'un mes... 
L'Estat protegira el deeenvolupement de l'esport. 

9/ L'Estat tindrá cura especial délo guerrillers, filis d'efuoellate, 
i d'aquells que han abandonat lee seves activitate per a lluitar contra 
Franco. 

10/ Per a conquerir aquesta árete s'ha de comencar per alliberar la nos 
tra patria, deetruint a Franco i la falange, i inBtaurant la República. 

li/ El primer doure dele ¿evea éa de reforear ele guerrillera... ••• 
12/ Dcure, en especial, de lluitar contra el "Frente de Juventudes..< 
13/ Lluitar per 1'plliberament dele empre3onpts... i condemnate a mort 
14/ Deure de rrantenir viu el record déla caíguta en la Iluita contra el 

fr-nquiome i aeguir el seu excmple fina a lliurar la nostra Patria de 1•oe 
cíavitad feixista. 

(Scgueix a la página anterior) 

Aquesta és aquella tan benaventurada, gloriosa e 
fidelisoima nació de Catalunya, qui per lo pas-
sat era temuda per les terres e les mars.,.aque
lla qui aquelleB \etUBtiesima e fanossissima A-
tenes, d'on es oixida tota la elegancia, eleqüen 
cia e doctrina deJ 3 greca, e aquella Neopatria,ha 
via convortidoa ei llengua catalana. 

Discurs de Josn Mcfrgarit a 
• 1(s Corts de Barcelona del 1456) 
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