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\to mft/ÍW 
Catalans despertsu i reflexioneu! Foro .2 

La rádioens ha anuaclat qus 1 O^ganitzacio da les Naclons Unidas h3 acordat unáni-
mament rebutjar per tem as iidefinit Franco 1 13 Falanga.per a partici aar en l'esmenntat orga 
nisme internacional. Aquesta noticia ens ha blagut moltfsslm, pulx que des d'ara ja es comen-
ca a veure mes cb ra la soiudó del problema da I alliberacló da! nostre poblé, de les urpes de 
Franco i da la Falange Una nova etaaa tenlm en persaectlva qua caldrá no desapropiar. Ens 
hem deferdlgnes amo el n ostra ca-naortTtisnt, dalacoofian;a qua han di josiiat, eis repre-
sentants detot el móndlns l'OVganització de les Nacions Unides. To!s els catalans, i tots els 
republlcans, tant de l'extsrlor com de l'lnterlor, fraturasos da llibertat, restaran reconfortáis 
I esper3ncats. L'horitzo es va aclarlnt. L'ssdavenldor deis poblaj ibérics entra en una nova 
fase delicada i galre'oé decissiv3. Cal que es f acin tats els saorlfiais I totas aqueiles renúnci-s 
de punts de vista, per tal da treure'n el máxim randiment. El nastrs agraiment pei represen 
tant del Panamá dins l'Organltzació de les Nacions Unldes, autor matar! al de la proaosta i a 
l'ensensems a tots els rearesentants d9 la mateita. El n astra agralme.it especial ais repre 
sentanls I poblé de Franja, els quals tant han contribuit en I3 creado da! cuma fav-r¿b!e que 
arreu del món, es sent oer al retorn da la llloertat al nostra poblé. 

Catalans de totís les orgar.Itzaclons poliiiq jss, els esde^enlmants es oraclolten, i s'esta 
apropant el moment de h t-tal alliberacló. Cal no malmetre els sacrlficls t¡ue durant deu anys 
havem suoortai. Cat, també, qua estiguam preaarats i samara a!arta per quan arrlbi l'hora 
d'entrar a la palestra. La tasca mes i l / ic l ! a realitzar dagut a l'a-KUisjii-nant da Fra-ico i la 
Falange resta per fer. ETS espereo horas amargues; paró, decissivas, qua será precis de su 
perar. 

Ara m3telx, tes grans dllícu'tatsl la dlverslta! iels probla-na^ que l'hara orasent plan-
teja a la ¡mmensa majoriadjis aobles. d ana una multitud d'essm )las de com els oolitics da 
iots els colors saaen av3.i'oos'r Pintarás dal 3 ais a I 'i o taras d al o i r t i t , i n a cal dir zl aers > 
nal- Arreu d Euro03, els hornas i i*i >git: ?ma'nt mes distan;: 3ts forman l 'e ju i j minisierial per
qué saben que solamant ahí és oosíiole crear un cuma pro jíci a I'oor3 a raslüzer. 

Si no comparen! amb la mentaütaf de violencia qua dissartadamont existen, encara, en 
e!s nostres medís politics, on l'adverieri éstlngut no com un home que censa dif^rantment, 
amb Iguals drsts qua nosalíres, sin5 com un aaes!at amo el qu i l no es pof teñir ni contoCía, 
tot i les asiridents .Ti3niícSt30ions amb qua pronuoclam la parauia DEM DCríÁOlA, ourtém un 
p-an retard resoectj ais paisos qua verifabiaman! sentón, comarenen ¡ prastiqj ,-n ia D^MO 
CFÍÁC1A. 

Mireu si en pcrle.-r, de tacú a (esquena; mireu si n'ás de dura la prova que tols supor 
terr i si ¡a perspectiva quetenim d3vant ama tot i ésssr un xic mes c¡3ra si n'és, enc¿ra, de 
miprada S Ha convenían! ;ue el seny s'im ao3és; sino, acabarem malamen!. Dones no, no iii 



f c i d i f c r e n f í ? 

Quants n'hi han com aquest a Catalunya?La inconsciencia i l'euícr'a 

banal d'una part del nostre poblé va permetre que Franco assolís el po

der, que tossin fetes impunernent tota mena de salvatjades. que aixó 

ccr.iíriii trcaií. dtspits de la victoria mundial deles demccráciesi está 

destinada a mantenir tndefinidament ("actual estat de coses. 

Cal atacar aquest «comodisme», algunes vegades encobert sota cafa 

de prudencia.Cal saber fer de cada cátala un militant de la idea i infon-

dre a tothom el sentit del deure i la confiaca en les própies torces, tan 

necessáries per a desfer-nos del régim que no devem suportar. 



loves de Catalunya! 

Arabel seabaf pestilenti verinós el fran-

co-falangisme volia ofegar el nostre esperit de 

catalanitat. Perco dirigía els seas trets contra 

la conciencia verge de la nostra térra i l'embru-

tia amb unes doctrines insensates, purés abe-

rracions d'homes anormals peí vici i el crim. 

Sabem proa benbé qae la nostra joventut ha 

tancat les seves oídes, no obstant alguna llevo-

reta ha crescut. 

En aquests raoments decissius, que s'atan-

?a la nostra lliberació, E. R. C. fa una crida a la 

joventut catalana perqué s'acopli per Catalu

nya. Baix les ensenyances del partit, obra de 

totes les generacions catalanes, no d 'uns ho-

mes aíllats, comprendra I'esperit que anima a la 

nostra térra i es preparará per reorganitzar el 

nostre futur i lluitar al propi temps, ara, per 

aixafar definitivament al feixisme. 

E. R. C es la derivada de les llnites de Ca-
t 

talunya per assolir la seva llibertat nacional din-

tre el concert federal hispanic. Ha tingut uns 

homes que de la seva vida n'han fet un holoca-

ust per Catalunya, com F. Macia. Eli renuncia 

per l'ideal d'una Catalunya gran a la vida tran

quila de burgés. 

No ens creguín ultra nacionalistes, no¡ som 

una personalitat definida históricament que 

obrim les nostres portes a tots. La nostra nació 

nalitat es demócrata i Iliberal, com és Catalu

nya; mes reconeix el valor de l'individu amb to

tes les propietats inherents a el!; co és iniciati

va i propietat sempre que sigui peí bé col.lec-

tiu. 

No som partit de dasses, ni de sectes. Les 

nostres doctrines son senzilles i transparents 

com l'aire de la nostra térra que baixa riatler de 

la muntanya per besar amorós les ones de la 

mar. La por, la deixiplina, l'orgull, tot, tot aixó 

és demoníac, entristeix els cors. Nosaltres,fidels 

cumplidors deis nostres deures socials alleuge-

rim la preocupació de la vida amb la lialla am

pia i sencera. El treball i el deure,nort únic deis 

catalans, el reafirmem per la nostra joventut. 

Aquesta virtut nostra de saber trebalíar es he

rencia que portem ja des de segles. Per co els 

nostres enemics incapacos d'abatre'ns en el te-

rreny legal, ens han declarat un boicot. No te-

nim res purament cátala. Es tot mixtifica!. 

Perqué Catalunya retorni a corrercar la 

tasca de superado has deportar-bi e! teu esforc 

Avui potser et semblara quelcom extranya la 

crida, segueix la noctra veu i restaras tranquil i 

joiós al trebalíar per Catalunya, soroni deis teus 

avanípassats. 

No podem fer-te ara u-^a exposició doc

trinal del partit, pero pren contacte i veurás 

quea.nb tot i vfure la clandesrinitat s'obre ais 

teus ulls un mon nou i desconegut. 

Not ' invitem per apeténcies polítiques, no. 

Per Catalunya. Per e\!a lUiitem i cns juguem la 

vida; per res més.Per ella morí LIu's Companys 

el nostre president, descale, assessinat per Fran

co i la Falange. 

Joves de Catalunya: per la nostra Terra i 

Llibertat a- trida E. R. d e C . 

CATALANS: Estigueu ater.ts a les consignes del día « C '»•. Col.la-

'>oreu-hi vosaltres i feu-hi col.laborar ais vostres amics. 



i - mti . L t s ncslres l lu / l í í sen, encera, en cerls í i f te le» , le* de 'l'home primitlu No havem 
aprés, er Ci ra , que el ncslre adversar! ; ot, algunes vegades, Un i r rao contra nusaltres. Tam-
poc hauam ¿t res que rcealtres ens peguem equivocar. Haurlem de fer, denes, la necessárla 
ravolucló d'enfendre'na, de ccrrprendre'ns, de respectar nos, d'admetre la posslcllllat de la 
convivencia, ce no dlf?rrar n ts ; slnó d'asseure'ns junts al voltant d'una tauia I traballar en 
equia en un pía de riesir.ter es partidista, i no cal dlr personal, sobre alió que cal fer a banefic / 
da tots i de les ceses que dlem eslirrar, cem es fa per a tota empresa humana de relativa Im
portancia I m t l t r rés,creara, quen es tracta de salvar un poblé I unes institucions que sen 
Obra del noslre amor. 

No n'abusem del majorltarisme del nostrt FARTIT .puú que no endebades han transco-
rregut deu anys I moltes coses transcenderíais c,ue poden molt bé modificar i'equilibri deis 
par t i ts i t e les opinlcns. Pensem mes en Catalunya I en els catalans que en si PARTIT, I t in ' 
drem la simpatía que en alfre temps ia massa d'cplr ¡ó catalana feu trlomfar els nostres j j r ln-
clpis i al noslre Ideí r l . No oblldrm mal que és un gran error en política, creure que no és 
transitoria ('hegemonía d'un pariit que ha estat majoritari. No cal creure tampoc massa, c ue 
aquesta tec.emer.la és infalible i oue llur (crea és una vlrtut. 

Pensem en la gran i greu respensabllilat que tlndran els homes que governaran Catalu
nya en el rrerrent ln rredaf a U seva alllberacló. Necessitaran de la col .laborado de tols els 
homes preparáis I de bona voluntat. Si governar és sempre difícil, fer ho després d'una revo-
lució o d ' c r . guerra, t c'¡ r r t r u t i ceses a l rcra , e re . ra ho és mes, pulx que cal no obl id.r 
que I t t ha quedat desfet I riesorganitjaf, i solement la tasca de refer és Immensa, ¡.erque la 
convale f cencía del n al revt luelenari és sempre 1er la I per ¡ilesa, i aquesta tasca no pot reallt-
zar se , n b eliclér cia cense la col.latí racló de toles les forcea políliques i soclals que con-
vluen en un matelx país, I hfgln conservat, en cenjunt, una poslcló de dignltat davant l'ene-
mic, qualsevulla que siguí llur significado. 

Escrivim alxi, persert en le Calalurjac'el den á, la qual troberem com una trlsta l e 
r e n d a riel c'cmlnl franquista: una ruina moral I material. Fa escrul>ir de pensar l'obra Ingenf 
que ens espera, perqué reparar el mal, costa mclt mes que fer io . L'obra de redrecament re
clama r a l'esfcrc de tethom sense que cap sector en r.ugui ésser e i d ó s en prlndpi-

D E S P E R 1 E M , dones, catalana. Hl ha a Catalunya una majoria de ciutadansque sempre 
han reslat tranqullament dedicats a llurs negoels partlculars, sense preocuparse ni gens ni 
mica deis aferspúbllcs, riebart errbaquesta passivitit i Indiferencia que fnssln els políllcs 
d'cfici, els rrcr.opclllzadors, afaverint ais que els relien hemenatge i acatament, i vexant im" 
plf cablerr ent a ac,uell# que gesaven resistirlos.' Aquesta enorme massa neutra que sempre 
s'ra desentés deis afers públlcs és moralment la rrés responsable da tots els mals que sofreix 
i f a scferl Catrlur.y?, ja que la vida d'un poblé re és ni n és ni menys que la suma de la vida 
ce Icts els c l d a d í r s . l a slluecló «ctual ra arrlbet a un estat lal que cap clutadá que esligui 
í i r b f U r e s fícultats pet estar retret de la vida pública. Es arribada l'hora de decidir-nos i 
t rercar amb el passat, sense dubtes ni reserves rrenfals de cap mena, perqué l'aplacamen» 
en la resclucie menarla a Catalunya a la ruina definitiva i al descrédit mes sorollós. 

Els «conteitements que hem endevina sen d'una tal magnitud, I llurs conseqGéncles 
per a la vida riel poblé cátala, de tal transcendencia, que no ens és possibfe detenir-nos per 

(segueix a la tercera plana) . 

L'uníc camí veritable per aconseguirla Uibertat de Catalunya es el 

del facrificí. No basta arrb assolir e! que tots anhelem; cal sentir la su-

prtmácia rcoral d'ésser el propi esforc qui ho ha portat. 
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apatía ni ratracedlr par (amanea, aneara qua l'agolsma ans manes a la dasarcló. IM 
desantandre'ns d'alló qua mes estlmam: la lllbsrtat da C ít.alunya . 

Calque fot al poblé cátala as dasaarti d'a^uasta passlvltat I Indlfaré.icla, en 
aqtiest despartan, nosaltres no l'antanam en al santlt d'un formidable m ivlmant ra/ol 
ja qua crelem, que las revoluclons oom más violantes manys eficaces son, segons ha 
tren els fets anteriora i la Historia, d3rius aquestas han prodult samara una raaoc! 
contraria a l'acció revolucionaria. Pensam en l'aslat en quí as traba al réglrn actúa!, 
tem. Aquest despertar qua nosaltras pracanftzem ¡lar al pabla ha d'éssar caá a una 
perlor I mes consclant qua flns avui ha viscut al pable ¡Ja Oataluiya. Ha d'éjsar un m 
paciffc, avoluclonarl; sansa grans I graus transtorns I violencias qus pogu'assln trasba 
vida tota de Catalunya; paró si que havam d'axlglr dais no,'ras gavarnanfa, energía, f 
dlgnilat i potencia en llur asoló, com en l'ordra mitarlal f u pugul éssar la más sagnan 
lució, ja que en un réylm da llibertat son armes mes poderosas el compílmanl del deure 
clcl dais drets I una compacta solldaritat deis vexats I oprlmlts. 

RESISTENCIA qua sant la rasponsabllltat de l'hora present I qua no está lllgad 
el passat, I que mira al prasant da cara a un lutur na mol! tlunyá, quan fa aquesta cr ld. 
els catalana que sentao la resaonsablfitai da! mamant actual, qua santan correr per las 
venas la sang de fervant patriota cátala, que anhelan una nova etapa da justicia sacia!, 
remarcar par a Casdavenidor da Catalunya, ben claramant, al sau pensamsnf, I posar 
serval da la causa de la llibertat qua n'és el r jtrobamant da Catalunya. Quan recomann 
pransió, no v i l significar confuslons ni renuncia d'ldeals da cap mana, vo! dlr només 
la Repóbllca ni Catalunya no son proplatat ni están*al sarval excluslu de cap partlt. Par 
lunyal Par la República! Par la justicia soclall Catalans: daspartau f posau-vos ai serva. 
CAUSA. 

Siguen! fidels a nosaltres maíeixos 
Hem J'éiser fidels a nosaltres inatentos. 

Hem de procurar que totes les nostres institu-
cions i toie> les facetes de la riostra vida col-
lectiva responguin a la noitra muñera d'ésser. 
Aixíla n;is¡ra nacionalitat s'en/ortira,i com mes 
forra sigui, mes pesara en el morí. 

La rao d'ésse-de la nostra existencia, com 
a po"b!e, és per a donar a! món alió qae no pot 
donar ningú mes que nos.iltres. Res no en treti-
r/em que hi hagués al món «na parcei.la de te-
ri itori que s'anomenes Catalunya, que a! costat 
de les b.inderes del món hi alecegés la nostra, 
si aquest lerrítori o aquesta bandera, no signifi
ques nuS (¡ue una part d'Huropa o el dístíntíu 
d'una Nació üiure. 

Si volem el nostre tenitori en llibertat, si 
volem enarbolar aquesta Bandera ¿(per contri 
buir al progresa* la Huiuauit.it, com temps 
era temps, quan en el plec ^c !a nosta Bandera 
gloriosa !ii fufg'en els noms efe filósops, de Ine-

rats, d'homes de ciencia, i d'obrers, que 
lluní i guiatge pera la Hunanitat.ül que ha 
estat, volem tornar a ésser ara. Es per així 
volem la llibertat. 

No' lir, pero, queens tanque.n 
nostre dos. No som xovinistes. !;! nosire 
rit, és proa ampie per a relire totes les rsn 
cions. Estimem totes les conquistes que 'a 
manitat lia adquirít en to's c \ 1,1.'res i U 
sitgeni; pero nosrrei, assi.nilailes. r at • 
dir convenir les coses en substancia própi; 
i) inarallo que no encaita ainb la'nostra ess 
< ia. Si volem figurar en el concert de [i 
iion<', hem d'arendre a !a nostra manera 
i totes leí pr&jeccJons vers l'exl eri H ''.<" < 
autócto.ics Unicamentaiiti anibarema '. 
dt.ihtai, enfoitint !a nostra 
que totes les nostres coses, le 
lades.puniii el segell inconftn 1 
personalitat. Sigutin fidelsa no 

http://Huiuauit.it


El doctrinarlsme politlc I social del na
cionalismo cátala ha sotert la natural evolu-
cláqua tot sentiment espiritual I económlc, 
latent I vlu, sofreí» en ra lada amb la marxa 
prpgresslva de la humanltat. L'avenc cientf-
lic. la Indutirlalitzacló sistemática, al mlllo-
ramant I rapldasa dal transport, creen neces-
sitats d'adaptacló Intal.lectual I moral da l'ln-
dlvldu I da la col.laotlvltai. 

El nsclonallsme caíala an aqueetft decís 
alea hará en que • ' • • l á paatant la tranaforma-
cío a una nova *r» mundial, aeoapta totea 
equsllse Innovación* que tendelaen al millo-
ramant de la eocletai ¡a qua.onslderada oom 
element d'accló aoclal I política, la doctrina 
nacionalista jama! ha rebutjat alió que deter-
mlnl benellcls moráis I mataríais per ais ca
talana, sempre l quan aquestos slguin Impul
sáis per sentiments da lllbertat,justicia, equl-
t¿t i amor al prolsme, sentiment* que han 
d'ésser proclamáis com a fonamentals con
ceptos que han da vivificar I ressorglr a la 
nostra Patria. 

Catalunyaen afirmar la seva personalltat 
nacional, afirma també la seva poslcló políti
ca i social. El sentiment de lllbertat és cosa 
innata en els catalana, que han llultat aferrls-

sadament per la seva consecucló En tot mo-
vim en! que ha prcdult el naclona'lsme cátala, 
a'hl han deienrrotllat paralel.lament Idees de 
lllbertat nacional i deis filia de Catalunya; no 
amb sentlmentexclusslvista I parcial, si no 
que com una Iniciado que eferiem a l * altres 
poblei. 

L'erdre sedal I el trshall han de crnsll-
luir el germen progreatlu de la nove Catalu
nya, lunlament amb l'aoele d* i * d r s l * polilla* 
qua ha da •enyalar * l cerní a aeguir pele vía 
ranya da la futura eatruoturaclo i i i r l a Osl, 
par tantj'adueaelo aoelal I política de tot* e l * 
catalana, per tal com, capacltant-los par I V 
xerclcl de llura drets, capelxln verament la 
responsabilitat dtls ceures que son Inherepts 
a aquells. 

Aquesta és la tasca de Chora presen'. 
Aquesta és la responsabilitat major deis na-
clonalistes catalans. La nostra acció ha d'és
ser orientada en aquest sentit La postra veu 
ha d'arrlbar clara, diáfana, sanee innecessá-
rles estridencias, pero si amb raonamentada 
fermesa I resoluciú, a tots els ámbits del te-
rritorl catalá.docun- entant d'una manera pre
cisa ais nostres conracionals del ccnlingut 
del movimeni nacionalista cataté. 

Llistadelscompanysassassinatsa]campdeconcentracióGusen(Ale'Tianya) 
(segueix) 
Altes Fava, Pera - 11-3-11 - Mas de Barberans (Tarragona) -12 1-42 AHesa Oro, Ramón -
8 1 11- Ripoll (Qlrona) - 22 4 - 4 2 Alujez Barrlcat, Josep - 6-1-21 : Tarragona - 7-12 41 
Aluges Llagostera, Pau - 9 -4 -98 -Tarragona - 5-9 41 Alvarado Rodríguez, Dionlsl - 9-10-
0 8 - Vilar del Rey VaqnóColl , Josep - 25-12 0 2 - Llelda 13-11-41 B?rba Roca, Josep 
1 8 - 7 - 0 7 - T a r r a g o n a - 2 3 - 9 - 4 1 Ballester Gómez, Josep - 4-3-19, Castellós de Viladecans, 
(Barcelona)-16-10-42 Carbo Cavas, J o a n - 3 10 0 3 , Pacha Vilovl (Barcelona) 30-7 41 
Carbonel Lean, Albert - 6-6 12 Barcelona - 9-11 41 Canut Pailas, Argel - 7 -3-99 Vllaller 
(Llelda) 2 9 9-41 Canalla* Mane, Melcior - 7-11-99 Sabadell (Barcelona) 2 12-41 Cane-
llas Mane, Esteve - 2 -6 -06 Sabadell (Barcelona. 3-11 41 Canellas Márgalo, Esteva - 27 .3 -
09 Torredenbarra (Tarragona) 15-1-42 Canellas Montserrat, Vicenc - 7 5 9 Barcelona 11-
1-24 Capdevila Pons, Baldomero - 22-12-13 Llorens (Llelda) 24-9-41 Capeli Muradella, 
J iaquim -19-8-89 Canet d'Atal (Qlrona) 29-12-41 Durae Curtí, Jaume - 4 -7-93 TorteHa 
(Girona) 10-1 4 2 Duran Martoru, Josep - 25 -9 -1 Mataró (Barcelona) 10 1-42 Duran 
Barnadas, Eduard - 2 2 - 2 - 9 3 Tlana (Barcelona) 31-10-41 Escudo Balaguer, Pere • 1-3 9 2 
Vüafranca del Panadés (Barcelona) 1-7-42 Esmel Cañado, Josep -11-10 0 4 Tivella (Tarra
gona) 7-11-41 Español Abelia, Slxte - 11-10-93 Tarragona 14-9-41 (seguirá) 



Dos articles de Randolph Churchill 

B «Daily Telegraph» publica dios entera 
dtu articlet de Randolph ( \irchill rclatlus al 'en-
trcvistaque tingue amb Franco quan recent-
meiit visita Etpanya Heuj ací un extracte de 
ilii-, a t t U l c i i 

-l'n el suri de U n nu.i l inverna vtig iiln«* 
' uli una ¡iii|H«««!0 iUiiiii.l,i d e q u e B l i l i mtill 

mal iiilunnat de la (lililí I d'Hurupa O Ignore 
• dnlibfiailamfnt tots Rqatlll fets que na M lll" 

d a n satisfactoris per a ell. Un parla repetida-
nient d'atact contra Etpanya per part de Fran-
Q», dd> E,tats Unlts, d'Anglaterra I Rússia. Jo 
vaig indicar li mes duna vegada qut aquetls 
pobles no senten mes q u ; a nistat envers E;oi-
nya i e! poblé espanyol i que llur hostiütat s'a-
dressa exclussívanient contra el seu régim». 

Mr. Churchill digué al "Generalísimo» que 
l'übjecLiu primordial de la política exterior bri-
tantea és el (amantar l'associació pacífica en tot 
I'oest d'Europa, pero que mantre existeixi el le-
gim franco-falangista sera i íipossible que Espa-
nya jugui e! paper que en justicia li currespon 
i que en couseqüéncia,es retar .lava no sol incnt 
la rebabilitáció económica d'Espanya sino la de 

, tota Europa. Franco - diu Riodolph Churchill -
en lloc decoutestar-medirectament, e n leu una 

• relació extensa de tot el que ha fet el seu Go-
vern, durantla guerra, a favor deis aliáis, i de 
la forma que evidencia que la seva simpatía fou 
senipre per Anglatena i no per Ale nauya». 

Churchill li contesta que no hi havia cap 
dubte de la voluntat del poblé espanyol, petó 
que altrament, seria impossible persuadir a nin-
gd tle la Gran Bretanya o deis Estats Units de 
que el régitn de pituco i principalment el Parttt 
Falangista, liaguéssin donat alguna prova de 
simpatía en/ersels aliats, almenys fins que la 
desteta d'Aiemanya fou una evidencia. 

Referiiu-se a l'ocupació de Tánger, l'any 
1910, peí General Franco, realitzada segons 
aqueat a petició de l'etaiu i del General Nogués 
Randolph Churchill pregunta al-Geiierahsiinu» 
si el govera angles l¡ nairia demanat que salva-
guaraes d'aquesta forma els interessos británics 
Franco contesta negativament I Churchi'l ak-gí 
que c u JIUL ptovable inpresiionar el públic bri* 

tanic amb l'expressió tle que va apoiar 
meni ele iiitciessos d'Anglaterra •> pe 
desprestlglat Marisca! frant es que tan 
pafi co ,i • (irán Bretanya era comí leí 
derrotlita i traidor, 

Ir poblé brltánle • tfagf Churshlll 

tía debilltei ittAtltnfti nuati Nultevi m 
per a la cauta de la lllbertai DI >Ceui 
testa: «Si Augüterra lugué* estat ve-
mateixa liatiiia preferit, amb certesa, qt 
ger esttgués en mans de!» espanyols en 
tar-lio en les deis alemmys.Randolph O 
li contesta que a Angtaterra mal no s'hav 
sat en aital catástrofe,pero que d'haver 
duit aqtiest fatal esdeveniment,e! destí 
ger no tuuria tingut i nportáncia, ja q te 
ment t|ue tot Europa i la Mediterrhnia, 
hauria estat pressadels a lemnys fos qu 
seu guardia temporal. 

En el seu segon artlcle, Randolph C 
diu; «Durantles darrere» tres setmaues 
ha intentat llíberalilzar externatnent e! 
gini, i aparentment !a Falange i jugar un 
molt menys important que temps enre 
moment també intenta terse amb e! fa 
l'Esglesia Católica, encara que el Varíe; 
mostra pas massa bona voluntat, Franct 
plantat un sistema d'assegurances soc 
menys en teoría. Díssortadament, a cons 
cia de la ineficacia administrativa i de 
ció de la Falange, aquesu beneficis teori 
vaeíxeu en gran part. 

Randolph Charchü! resumeix la se 
nió dient: «G! govern de Franco és igi 
una dissort pera Espanyai per Europa o 
tal. No ha fet res per tal d'a'leugerar la 
sa deis TtebaMadors. No lie visitat can i 
cepció teta d'Egipte, ou la diferencia di 
de vida entrenes i pobres fos san marca 
a Etpanya». Afegelx que va recol'ir la 

sió de qnc t! «Generalísimo' vo en ana 
torre marfil i no copta : l co r rcn tque ai 
tnóii exterior». 

! aiió que II varen rega'ar una capn 

file:///irchill


Panorama internacional 

(Del nostre corresponsal a París) 

Ln dimissió del General de Gaulle i la cri 
sj francesa ba retardat ser.siblerrent la rrarxade 
]es conversacions lordinenques st bre la qües-
tió espanyola. Es evident que aquesta vegada 
els polines franceses s 'hanadorat déla graAt-
tat de qiiestió i de la importancia qoe té per a 
ells qoe el problema espanyol siguí resolt de la 
manera josta i legal que aconsellen les formules 
democratiques. . 

Hs treballistes anglesos segueixen la seva 
táctica dilatoria de frenar el ritme de les cor.-
versacions, mentre, subteiraniament,no perden 
determinats contactes snob les fraccions mo-
narquiqoes amb l'esperanca d'imposar com a 
solució el restabliment de la MonarquiaAques-
ta esperanca tanmateix no poden fer-la pública 
car els posaria en evidencia devant les masses 
obreres d'Anglateira i devant 1 opinió pública 
de tot el món. Per abo anoten amb evidert 
plaer les petites diferencies que existeixeu en
tre a!gcr;s sectors antifeixistes espanjols i les 
exploten per poder insinuar que el restabliment 
de la República a Espanya risca de portar greos 
pertorbacions al país. 

Franca juga fort i amenaca de posar els 
ang!e?os i americans devant el fet acomplertde 
la seva ruptura amb Franco si els dos aliats en 
qü;st ió no es decideixen aviat.LesConstituents 
franceses posaran el-Govem Gouin, succesor 
del General de Gaolle, en la necessitat apre-
miant de no demorar mes el trencament de re-
lacior.s diplematiques amb el íranquisme. Els 
Estats TJnits, que ja han cridat a Washington el 
canceller de l'Ambaisada a Madrid, están mes 
prop de la tesi francesa que els súbdjts de Mrr 

Bevin i sembla posíible que si la ruptura fran

cesa es prodoeix molt aviat sigui seguida perla 
nordamericana i que la presió franco-russo-ian-
kee «ostinguda per les repúbliques Jlatinoame-
ricanes arrossegni els britames a la mateixa me-
suia, sino volen que el proletaria! nniversaJ i 
l'oprnió democrática del món els assenyaü com 
a iepretenlació vergonyosa de la reacció, mes 
veigcnyosa i mes justificada qoe la que podía 
atribuir-se al partit de Me. ChurcMl. 

El senyor Giral esta a punt de trasüadar-se 
a Londres on ja son el seo ministre d'Afers Es-
trangers senyor de los Fios i el senyor Negrín, 
autoiitzat pe] govem república a celebrar de-
teiminades entrevistes en nom d'aquell. Aquest 
fet darrer significa que el clima polít'c repúbli
ca de l'exili és avoi tm clima d'entesa i de con
cordia qoe permet esperarper a molt aviat la 
reaützació de la unitat antifeixista qoe havia 
d'haver existit des del correncament. 

A París ha tingut Iloc la reunió del Gonsel] 
cíe la Generalitat.presidit pe] senyor Irla i arnb as-
sisténcia de tots els Consellers. El mes important 
d'aqucsta reunió ha tstat la voluntat unánim del 
govem de posar-se en contacte amb els elements 
catalans de la resistencia a Catalunya, de reiOTCar 
Ihii actitut i d'enfocar per a una data próxima 
l'amphació de la t?se del govem per tal que 
squíst ie;r.ongui no folament a la realitat demo-
ciática calatena sino ais c'csigsi necessitats de la 
resistencia nacional. 

Yíviir. cienes, uns rroments decissius i cal 
que tots els catalans, els de l'exüi i els de la Pá-

t lia, (Sliguin EiraUnís per til ce conéixer i cteir, 
en el moment opottú {¡'hora h!) les consignes de! 
nostre govern nacional. 

Paris, gener. 

Catalans: L'esdevenidor de la nostra Patria depen del nostre esíorc 

Que ningú deixi de complir amb el seu deure en aquesta hora plena 

de perills. 
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