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d'un nivell cultural infim. | é3 que s'ha confÓB "el practic" amb lea prcpxcej 
convenienciea i amb la Batiafacció de lea nostres neceeeitata o capricie* , 
El tipus "d'home practic" s'ha generalitzat en la sócietat actual. 
Paral.lelament, i com a conBeqüencia de lee mateixee circumstancies qr.s motv 

* * ' ' ' ...... p0j. conetataz* en' r.I& 
home rea^iata" ;COJ. 

cfcivitat política. 

&<mta, bons i patriotas. Ara bé, Botmesos com'están a la monomania del iea3:.¿.-.-
njfe'í corren el risc de caure en extravaganciea i actitute perillosee. Per aiac-r 
avui volem t>arlar d'ells. 

per damunt de tot, creiem en V intangibilitat do certes idees. _ 
"La forca espiritual de les idees -d^gue fin dia aovira i Wrgili- 10 un fi«2j 

de la política contemporania. I la política que menys pot p?ft«4J| 
de la forca espiritual desinteresaré. granB factors 

ral que han de presidir sompro la noatra actuaciá. I aquellos altros dej. nóV 
polític -també moral, per tant- que aceptem com idees-mestres o idees-motora :>. 
a les que aometrom també tota la nostra actuacié.% 

Dignitat, decencia, justicia, llibertat, democracia. 
Ja sabem que els aprenentB de realistes ens dirán que aqüestes son parau3.ee  

buides que res volen dir, i que propugnaran en canvi la col.laborado amb le¿ 
for9es mee nocives -por eprt, ia vencudes militarment- en nom del que ella efl 
<?iuen l'oportunitat. Pero no-es veritatl Aqüestes paraules són-les que esuau 
lea naciona: i amb ningu col.laborarem} i contra els que no facin lluitat"omf 
si per col.íaborar-hi hom ha de renunciar ale principia fonamentals de la me**fv 
litat i la convivencia. 
Recomanem ais '"homes reaÜBtes" que meditin bé sobre llur actitut) si ho fox. 

veuran que l^nic que logren 6a fer persistente els métodos, teoriea i manevoy 
que han eotat bandojats d'Europa alhora que ele nazis. 

;ota ele avahtatgea poasibles} pero, també, d'elevació moral, de sotmetam̂ n'.'. u, 
lea idees que informen el noetre programa, al que permaneixenuíidela i al (jue 
pemaneixerem fidela malgrat totea les dificúltate i malgrat els coneella <?'-
cois ela aprenents de política realistes, tant suBpectes de falta d'etica . 
competencia política. 

I tot, perqué contra 1'ideal mai no éa té raá. 

http://parau3.ee
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inTcof>QCionot 
Bl scmpro la scrcnitat és nocessaria, en ela 

E-tu&cata actuáis., tempestuoBOo i inquiete, es en
cara tnolt mes indinpcnsable. Ha i ens arrepenti-
^Gm del que femy diem o pensem en moraents de se-
renor; en canvi, ben Govint haurem de penedir-
nos deis fruits de momontB d'irritacié i ofuscament. Per aixé us demanera quof 
en l'analisis dala situado* internacional no us deixeu endur per prcjudicíi' i 
gustos personáis. Altrament, no incorreu en la ingenultat de fixar poeicions 
absolutos tenint cea a única íont d'informado la tendencioso, prensa falangis
ta, oficial. 

Cada dia amb más intonsitat é*s parla de la proximitat de la nova guerra.Si 
íom cas del que ens diuen els diaris, que ja hi estem en vigílies. Noucltres 
no en fem cas: 
1.perqué esteía convencuts de la parcialitat de la prensa falangista; 
2.perqué encara creiera que els aconteixements están sotmesos a liéis lógiquce 

Anaíitzeaa ara aquests dos motius: 
1. Una nova guerra noraés pot afavorir el feixisme (incloea en aquest mot tant 
la doctrina mussoliniana can aquelles altrcs siailars i reaccion.R.rÍDB. o cotiiticaccnt 
conservadores). El falangisme es^anyol sap que els seus dicB ostan contato; 
nomos deté la caiguda l'actitut governamental anticomunista. Si les potencies 
occidentals fessin la guerra ais soviets, l'hora del triomf del falangiema haa 
• ria arribat. L'Espanya franquista, inventora i propugnadora del bloc occidenta" 
hntisovietic, no deixa pasear cap-oportunitat por a intentar acecntuar les di-
•~j Bions que separen ele vencedorB; es l'heiencia de Goebbols i Hitler, "Uaa v.r. 
?a guerra es fa cada 'dia mes necceearia i fina i tot desitjable" traduim de "So 
lidaridad Nacional" del dia 21 d'Agost. Els feixistes soben que la guerra e"*S 
ptyt salvar i per aixo la denanen» El mateix diari, uns dies abans deia: "Fran
ca nemes es salvara si damunt del seu eos realitza 1'operado que nosaltres i— 
niciarcm el Juliol del 36". La guerra pertot és el seu desigj nomé*s la guerra, 
per fer brollar de nou les doctrines que la victoria arrenca del poder. "Els 
que dositjen la vinguda d'una nova guerra, son uns crimináis" ha dit líassarick 
a París.,D'acord. Per aixo us demanem que no feu cas de la prensa d'ací; rocor 
deu que es una premsa intervinguda; dirigida, per tant partidista, exagerada V 
{Lea dclJ-primer dia, mentidera. 
2. No esperem la propora vinguda de la guerra perqué encare creiem que els a-
conteixements están sotmesos a unes liéis logiques. Encara que els diri-
gents de les primeree potencies mondials volguessin la guerra, seria possiblc 
aquesta, avui? Les mesBGs -i avui les masses deixen sentir la seva veu- no vo-
len la guerra.Excepte en determináis cercles, la guerra antisoviética no sor^a 
popular. Les feridos de la paseada conflagrado encara están obertes. La indús 
tria niondial esta en desgavell; 1' ^ricultura també. Hi han altres mitjans, ii\ 
clils no pacífics, per a solucionar les diferencies-entre els estats. El comu-
nisme, espantall de moda que aixoqucn els porucs, fora possible que sortís en-
fortit^d'una nova guerra que no faria sino estendre i incrementar el dcsconsol 
la miseria i la desesperada. Pero és que hi hauria algú que de debo guanyés 
quelcom en la guerra? Es quechi ha necessitat d'una guerra? Avui aqüestes no— 
mes poden acabar-se amb victories totals; és que cap preBumpte bel.ligerant es 
creu prou fort per a fer doblegar el genoll a l'adversari per mes del compte? 

No amaguen 1'existencia de diferencies profundes entre els estats; 'avui el 
món, que ha esdevingut petit, esta sotmes a lee'preéiions opoBades de dues 
grans forcee: la Unió Soviética i els Estats Units. Son dues concepcions dife
rente de la vida i só*n també dues economies poderoees i expansives. Pero es
tem sogurs que "l'amor a la pau de nolts dirigente, l'odi a la guerra de lee 
masaos populars, 1** interés egoista particular de íes nacions i la necessita'l 
col.lectiva de pau, continuaran imposant-se i acabaran d,:5afuxit.' a les tenden--
cies i forjes reaccionarles i feixistes eme, dco .6c molts recons -i EsDanya n' 
6s un d'ells- intriguen, provoquen i treballen pa* fer venir la guerra. * 
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' ' p a r l a r - $ e 
•fét durant 
jjiolis anys 
hcm no ha 
i deixat áe parl&r-a«- d¿el poaaible adve 
niment d*un govern, en la ment deis que 
•el propugnen mee o menys transitori.en 
•"( irregat de la^ftliquidació" del régim 

anquista. Hoa diu que aqueet govern 
eeta compost i que "dfun mo&ent a 1* 

tre" 6B fara carree del poder» Natu-
r.VLment, garantitzara l'ordre i evita-

1 e r a r t yK 
que a • XL-
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r ;ualsevol mena d ' a l d a r u l l . 
. ¿ r l e m u n a mica de t o t a l z o , que 
no val. 
Ü3 ene oposaríem a la formació i eB 

ol 

ta'-linent d'un "gotrejm pont" sino cat£ 
feaiái tan*, acostumate a les situad or.s 
provisional! que es perpetúen» l'aapuc 
é::n ni oposariem sino eeteesim conven-
yuta .de la necessitat de consultar l'q 
pinió" del poblé desprée de mis de deu 
azi;.*.: de no haver-ho fet. Per aixo, an
eara que no ens declarem fervents par-
tidaris d'-una teoria legitinista, sí 
qu.3 -propugnem l'Imsjediat retorn a los 
institución» -renovados. 6B ciar- que 
$a fa tant temps elegí el eos social i 
que representé» la continultat nacio-
•'•:.1 de Catalunya. Inetit-uoions, aoM.ec-*. 
t.>.'3- i organismos $• •oartes fon.asieut.alg  
ja superáis, r**1"0 que servirien u¿<» 
po. t", de re<slm transitori i proviaio--
r :.,i 1!ir;p * ésser possihle una nova con, 
B'ltp popular. 
vo CBtem d'acord -encara que aixo no 

rv-rro-aenti que de6aprofiteeeim els a-* 
v^ntatgea i facilitáis que eno donós 
por a treballar— amo cap classe de ré
gim que representi la prolongació* i la 
jT.r-Trívéncia de 1»actual. Sota la cana 
do generositats i benevollnciee no tó~ 

Un "govern pont" format pErdenBtedbcB goa 
eos encaja que portin diferente collars?*) 
ée admisible.A mes, %no hem axpoeat lea 
nostreB vides perqpe ara arri^in quatrv 
militare aprofitats i vividora a reco-
llir V herencia deis que han arrulnat 
e.ls pobles d'Bepanya. Ens diuen que"-el 
govern que ens imposaran sera proviaio 
nal, democratic, transitori i tolerant, 
Inclús, asseguren que recíneixeran cnr 
tes "necesidades regionales".Podem dxr 
nosr.ltres, qué no creiem en 1*honor d: 
aqû wt.H ailitfire, ni en la verronya 
dalo íalajigiotes. ni en la tolerancia 
délo reaccionaria franquiatee. Saben 
perfectament que un cop al poder fur* 
rien -al fi i al cap son els natcixoov 
el mateix que fan ele que ara hi esvan: 
Hosaltres nomee obeSm la volunte.-;; popu 
lar¡ .nomos reconeixerem el govern natís» 
cut a'una consulta lliure> Per a pre^a, 
rar-la ja tenim un govern provÍBÍena*í¡ 
el de la Generalitat que a l'exíli ore 
sideix el aenyor rrla.Eatem^o no eefiem 
d'acord amb la aeva actuacio, pero al 
fi i al cap éa el Govern de Catalunya, 
l'uni'c que en acueste momenta jpot re--
psoontar- -UOB, l'unic que es pot ccrn.'í.-
derar hereu de lea inBtitucions quería 
tanta anyn el poblé eeccllí. 

Totea lea soluciona que no Biguin do 
moovHtiquea han de mereixer el noatre 
mer.yspreu. Voler introduzr en ele reu-
glea de la Resistencia ideea i propos
tes cor.ti'ariee i loaoivea a lavoluBÜat 
popular, ea col.laborar amb l'enemic ., 
ée retraeaar l'hora de l'enfonaamentcb 
1'adversar!, 

inífl ̂ .^AfiOBt.- Ha, escl .tat- ua-corolíos-pr:tar¡:i Oíñtl IT 
)ORfl del T&K+WQ Comedia, mer.tre's reoreoentaya nTerra \L IRAIDOBU del T&v*ne Comedia, mer,tre's repreoentaya 

Baixa , per una, comjMuiyia encappalada per el renogat "r¡on 
E/.irique Borras , qui dues setmanea ábjJia havia repudiat vx 
t̂ .-.cament -"yo no -de„io e] t^atwn ^^»1«.. &4oe«eua e«ta-
lar:a«L*aote ha sigut profitos; dones én virria de"l'acoiii 
¿'. : -era el Begón dia-, "l'il.luatre" ha plegat veles. 
LIL BEL8EN 21 d'lgost,- Cine elementa de la Resistencia 
BAF.CELONl han intent&t evadir-só de la Presó Model.ün ha 
recixit} un altre ha sigut mort per un Eentinella, Í^.QIB 
r.';;:?es tres han fracassat en llur intent. Deeprés d'aqueBt 
icident, el regim intern s'ha fet encara mea ferotge. lí" XlsiAl 3 de Betembre.- A les sis del mat:', ha esclatat u 

: .i jcmba de gran potencia dins l'edííici de Xa !'CNS" déla 
Via Laietana 16. Els danys-s6n oonsifierableo. 
TRAIIQÜILITAT 6 de Setembre,- l%d09 quarta de ais de la tr 
da, e'ha comee i« robatori a ma, amada dina el despatx de 
la fabrica "Balet i Vendrell" del carrer Badal de Sana.peL 
valor de 160.000. En menys de tres setmanoe, elB actea d'a 
queata'mena han aigut nombrosos, i xets sileDciata per la 
premsa. Els mes importants, aón els rpalitzata el dissab-
te 23« d'Agost a IOB cases Mas Bagá i Eliaalde. 
FIDELITAT 10 de Setembre.- Del film ang'Swr\*-%-T- ^ ^ r\ 
"La carga de loe 40.000 jinetes" han eetlrf. j I || 
«rtprimiAes les escenes que mostraven ado3 i [ \\ 

II 
. . an ive raa r 

Avui, ea l ' 

( ¡gesta cela h e r o i a 
d e l 1714. , 

¡lAqueat g l o r i e s 
' l e p i s o d i de 2a ¡r.i.& ¡ 

t o r i a de lea l l u l 'i 
t e a de Cata lunya I' 
en defo.caa de ¡¡ 
l l u r p e r s c n a ü í a t !l 
Kicrai i m a t e r i a l ;; 
SERA B70CAI TU'- i 

GWCfiT . . . . \K 
|| ©n un ¡j 
NUteRO EZTBACKEHNARI . 
j que és p u b l i c a r a ji 
j pro:cdmámolit". X 
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Olí a.,u<ista P\>c©i'j • 
expressea idee3 i o pmions eetileta- • 
ment personáis dellurs aut ors. . perv tant \ 
ni les organitzacions edi torés d'aqueoí. 
periodic, ni la redacció del mateix, es i 
fan responsables del seu cont ingut. 

EL SENY I LA VIOLENCIA 
per CURIAL 

f~KH eenxit Blasmar, moix sovmx, íes mañeree inipetuoBee de que fa ús iu ¿v—¡ 
jventut conscient de Catalunya per proclamar llurs sentimente i fer constarlo 

H seva protesta contra el regim existent. ÉB per aixo que cJS.iem que cal adve;. 
tir d'una, vegada el que nosaltres pensem a totB els esperita tebie abuigeca'iB 
Si ni ha álgd que manifesti els seus eacrtfpola davant la voladura d'un local 

¿el "Seu" o davant d'una bandera^barrada tumultuójament apareguda, argüint que 
no és aquest el mitja mes a proposit per aureolar el nom de Catalunya, a aquest 
li direm que no temi. No es nostra la frase patética de "los puños y las pisto 
•las". Mai^farem d'aquest lema tant anticrietia el nostre diatintiu; i no li fa 
rem perqué no e"s aquest el temperament de cap bon cátala, i a mes a más perqué." 
ens repugna com a democrates i com a^ciutadans. 

Tote tenim a l'esquena unes experiencies prou viBCUdes per a no desertar d.; p¡ 
lio que tant'se'ns predica: el senykTots sabem el que costa no dominar la ear,.-; 
peí cervell en moments d'irritació i de rabia. La "política de barricada"ID ti 
rá -ben cert- la Catalunya deis nostres somnie. Pero d'aixo'a acotxar el cap s¡¿ 
ta l'ala i a prestar-se miserablement al col.laboracionisme, hi va una distan-' 
cia que nosel^ree no'podem salvar perqué ens cauria la cara de vergonya iao'n.-; 
inflamarla 1*anima.I com que no podem salvar-la, ens neja de quedar a l'altro 
coetet i obrar en conseqilencia. 

La gentussa amb qui ens cal conviure, no son una gent qualsevol; no son elv 
oxecutors d'una política que pugui divergir mes o menys de la nostra manera £'.. 
pensar, no. SÓn une vils intrusos, fisiologicament incompatibles amb tot hoa.. 
que li restlun bri de moralitat. Ells no entenen mes que un llenguatge: el ¿ f| 
la violencia. No admeten, ni. per principi, cap forma de discussió. Teñen el g<¿ 
rrot a la ma i peguen sense compassió a tots aquelis que pretenen sobresorti^ 
per a desemn^scarar-los. Son tan infrahumana, que no entenen ni volen entendre: 
cap mes dialéctica que la deis punys i les pistóles. Nosaltres entenem i par
lera d'altra manera, pero amb ells no voleJ» ni podem fer-ne ús. No en san mere\ 
xedors; i mes encara: no ¿¿odriem entendre'ns. '.' 

Tot aquell que defugi aquesta posició i cregui en la possibilitat d'obtenir 
una almoina pidolada de genolls, no passa d'una ingenuitat mancada de seny. 

Es per aixo que proclamem la dignitat de la nostra posició i advertim a tot 
cátala el deure que té de contribuir, amb els mitjans de que pugui fer ús, al'" 
enderrocament del franquisnie.Si s'cdopta una posició, cal mantenir-la. 

La nostra posició és clara: amb ells no hi volem res. Si no entenen mes lies: 

gúatge que el seu, el seu parlarem. La posició negativa la guarden per ells; Im
positiva per nosaltres. Tingueu en compte que junt a la tasca -verdaderamert 
Substancial- de "Catalunya endins", en 'cal una altra -no menys imp 
queBta és la de mirar a fora. Tot eos té superficie. 

ortant-, i a 
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...Encara restaven, pero a 1'anima dé Catalunya, defenseé i reductes 
mes solida que les rauralles, eBberlades, de la'seva capital, que la for-
ca de leB sevee tropea i milicies, supriridés, que les>seves caigudes 
institucions seculars. Restava la térra afaiponant, el carácter deis seus 
filis, protegint en els seus replecs la tradicio i 1'idioma. Restava^ a-
queixa tradició, que no podria tan facilment eeborrar-se -tradició histc_ 
rica, tradició literaria, tradició de govern prppi, tradició de recel en 
vers el poder central-. Restava, per damunt de tot, l'idioma, que s'ha-
via fet enfora de les poeicions mes visibles i brillants -literatura, 
ciencia, política-^, que les mesures centralitzadores i assimilistes fa-
rien enfora d'altres importants posicions -administrado de justicia, 
corporacions publiques, exercit, instruoció-; pero romanía en vida, par-
lat per tots els catalana. 

FERRAN SOLDEVILA 
(Historia de Catalunya} 

DARRER MOLÍENT: Aquest matí, aniversari de la Gesta del 1714, elemente de I* 
insistencia' han col.locat la Senyera catalana en un centric indret del aarra 
D'En Rafel de Casanova de la nostra ciutat. 


	orientacions_1946_09_11_n21_001.pdf
	orientacions_1946_09_11_n21_002.pdf
	orientacions_1946_09_11_n21_003.pdf
	orientacions_1946_09_11_n21_004.pdf

