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™~ PRU1ERÉS PARAJES oisso 
Aouest butlletí, el primer número del qual tens a les mane, vindra. a 

éseer el portantveu del nostre Bloc d'Estudiants Hecionalistes. Amb ell vo
lem irrcmpre a la vida universitaria, i a la general deis Palsos Catalana, 
con a oontingent d'opinió i d'acció política. En aquesta publicació, dones, 
es plasmaran el nostre pensament i el nostre credo política, i la iaterpre-
tació deis esdeveniments que l'actualitat reclami de nosaltres. 

El Bloo d'Bí/tudianta Facionalistes ha nascut com a aglutinant deis 
estudiants, que, amb una consciencia clara del problema nacional de Catalu
nya.- i amb una preocupaoió sincera pels problemes que la realitat social plan-
teja, acceptem de responsabilitzar-nos i llancem el nostre crit de diaconfor-
mitat enfront de la circumstancia present. Ko ens avindrein, pero, a lian-a-
només un crit de rebei.lia, sino que aportarem les nostres idees i les nos-
tres il.lusiona a una tasca constructiva. En aquest sentít es pot dir que 
hem esbocat i anem elaborant un veritable eos de doctrina. 

Creien en la llibertat i en la-justicia, i ̂ entim un infinit respecte 
per l'home. Estimen» la llibertat i estimem la justicia, i ens sentirá indefv-
giblement solidaria de tots els hornes. Entenem que la justicia i la lliber
tat ten indivisibles. Mai una major justicia no podrá justificar una injus-
tía, ni una major llibertat un fragment de tiranía. Justicia i llibertat no 
eón cenceptes que &*excloguin, sino que es necessiten i van implícita l'vn 
en l'altro. I aixó per a tots i per a tothom. Per a tots els hemos i per a 
totes les race3, i per a tots els pobles i per a totes les patries, Per ala 
blanca i per ais negros, i per ais groes i els vermells. Per ais europeus i 
per ais africana; per ais catalana i per ais espanyols. 

Partim ¿"aqüestes creences basiques i de la nestra condició de ca-
talans. Reivindiquen» la nostra nació, i per aixó ens titulen nacionalista*. 
Rebutgém tots els exclusivísmea i imperialismes, i ens neguem a acceptar que 
Catalunya continulossent-re víctima. Volem que la justicia i la llibertat 
acaris esment&des s'apliquin tambo, sense cap limitació diferencial, al noa-
tre poblé. T 0 i a mateir.a manera que volem que s'apliquin a tots els pobles 
•del mc:i, de 1'África o de l'üsia, de ca o d'enlla del teló d'acer. Volcn que 
no hi hagi telona d'acer, ni de cap altra mena. 

Si Catalunya col.laborava amb l'Estat Español, Cu* humilla la bandera, profe•-
la llengua, ahitera les tradicions i roba la riquesa, contribuiría a la aeva 

propia deshonra. J»HAIT0ES0 MAGIA. .. 



Bes d'aquests punts de vista enfocarem la realitat concreta i aporta
ren! les nostres soluciona» bolucions que proposarem amb un obert sentit de 
uiáleg. íío ens adherim a cap dogmatisme i admetetn clarament que podem equi
vocar-nos. Per tant^ sempre que calgui.. i segons les circunstancies, podem 
rectificar el nostre cainí. bns sembla, pero, que sobre unes quantes qüestions 
básiques tenia unes quantes idees clares» L'aixo n'anirem parlant en els nú
meros vinents. lío volem, pero, esperar, per a proclamar-nos nacionalistes, de-
mcrates i progressistes, i les tres coses amb la máxima radicalitat. Prope-
rament analitzarem a on ens condueix cada una d'aquestes posicions. 

La nostra acció es desenvolupará preponderantment en el terreny univer-
sitar}. pero aspirem a irradiar a la resta de les esferes del país, ja que no 
podem concebre la universitat com un món apart, sino estretament vinculada, i 
amb una gran responsabilitat, a la vida i a la palpitado de tota la col.lec-
tivitat. Ei la condició d'estudiants no és per a nosaltres un atribut subs-
tancialment diferencial» Som ciutadans d'un País i formem part de la joven-
tut d'aquest País o Joventut que lluita i trebaila amb la il.lusió d'un demá 
mes just i mes lliure per a la nostra Patria i per a la nostra societat* I 
el nostre lloc de treball i de lluita és la universitat, con podría ésser-ho 
la fábrica, el despatx o la gleva. 

La nostra catalanitat l'entenem en sentit ampli i la nostra accic té 
com a base les univorsitats de Barcelona i Valencia, que per a nosaltres 
son - han d'éseer - les universitats catalanes. 

Ens adherim ais postulats de la P.K.E.C. ( Federado Racional d'Es-
tudiants de Catalunya ) única organització sindical universitaria, avui for-
cosament a la elandestinitat, a la qual atribuim la nostra representado. Le-
nunciem el S.B.U., exclusiu i obligatori, com a organistas de l'Estat totalita-
ri per controlar la universitat, encara que no renuncien! a utilitzar-lo en alió 
que pot beneficia:- ele nostres propia fins. 

Encara que els mbbils que ens han induxt a organitzar-nos, i consti
tuir el nostre Bloc sen totalment afirmatius, avui per avui hem de donar una 
preferent atenció a qualsevol accio destinada a enderrooar o debilitar la si-
tuació política actual. Estera convencuts que l'opreseió que patim, com a ho
rnos i com a poblé, i la injusticia, mediocritat i miseria que veiem al ncstre &¿¿t 
entorn, hauran de cedir, sigui quin sigui el regim que segueixi a 1'actual dic
tadura, d'unes castos, mentre es respecti el lliure diáleg i el joc polític 
basat en els postulats de la democracia. El que cal és que la dictadura no es 
prolongui innecesííariament, perqué cada dia que pasea B*egreugon els proble-
mes i es fá nv5a fácil el risc de treiv-nments i extremismos, amb conseqüencies 
doloroses que ningú no desitja. 

Ens adrecen a l'opinió universitaria.i cridem els nostres companys 
a responsabilituar-seo Ens ha tocat de viure en unes circunstancies histori-
ques difícils i critiques i hem de prendre partit. Volem recordar que per 
omiaáó també es peca, i avui, per al régiía, l'omissió és una de les formes 
mes preuades <3e col. laborado. 

En definitiva, de nosaltres depen en gran manera el futur i la vida 

d'aquest país nostres C A T A L U N Y A . 
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LA JOVENTUT PREGUNTA 
Al complir-se vint-i-cinc anys de la guerra civil, volem fer una 

crida ala catalana. 

Preguntem ais que lluitaren sota les banderea victorioses del 
franquisme si están satisfets de la seva victoria. 

Preguntem ais que lluitaren sota les banderes derrotade3 de la 
república si están satisfets de la seva derrota. 

Preguntem ais catalans mes joves, ais que no lluitaren que en 
pensen d'aquesta victoria i d'aquesta derrota. 

Pemanem a tots els catalans que examinin la seva consciéncia i 
es responguin qué hi íeien en aquella guerra estúpida d'ara fa vint-i-cinc 
anys. 

Un milió de morts, per a qué, cataíans victoriosos? Per a teñir 
"cargos" i privilegia? Per a omplir els vostres comptes corrents? Un milió 
de morts, catalana victoriosos, per a parlar en castellá entre les vostres 
relacions i a la vostra familia? Un milió de morts, escriptors catalans, 
per a escriure en castellá? Un milió de morts, per a qué, catalans victo
riosos? No trobeu pobra, miserable, la vostra victoria? Ko trobeu estúpi
da la vostra "cruzada" Que heu donat de positiu al país, quin bé heu fet a 
Catalunya? Vergonya per a la vostra victoria estéril. Vergonya per a la 
vostra covardía. Podieu haver fet fecunda aquesta riuada de sang que fa 
vint-i-cinc anys inunda el país. 

I volsatres, catalans vencuts, qué heu fet en la vostra fiesfeta? 
Heu estat sempre dignes en els vostres exilis i presons? Us heu comportat 
sempre com a catalans, en aquesta derrota que encare els victoriosos us fan 
sentir? 

Fa vint-i-cinc anys a Catalunya no hi havia ni comúnisme ni fei-
xiame. Qué dividia els catalans? Us no heu preguntat vencedors i vencuts? 
Heu examinat tot el que Catalunya ha perdut en aquesta guerra que els al-
tres ens imposaren i que encara ens imposen? A 6atalunya, en 1"anima cata
lana, encara no hi ha ni comúnisme ni feixisme. Qué és elcpe separa els ca
talans? Una victoria o una derrota d'una guerra que no era catalana? Catalunya 
només en fou una victima d'aquella guerras n'és encara una víctima. 

Sosaltres fem una crida a tots, ais que foren vencedors, al 
que foren vencuts, i la fem nosaltres, els joves, els que no lluitarem, per 
a dir-voss fins a quan us sentireu orgullosos d'una guerra que no és vostra? 
fins a quan seguireu unes banderes que no son catalanes... 

Que separa, qué divideix els catalans? La por de perdre el que 
teñen els vencedora, el rancor que han anat acuraulant els vencuts? Quina 
pobra herencia ens deixareus por i rancor, i res mes. 

Vint-i-cinc anys de por i de rencor. 
Les noves promocions, els vostres filis, renuncien a aquesta 

herencia. Renuncien a la vostra victoria i a la vostra derrota. Renuncien 
a la vostra por i al vostre rancor. I us demanen, si hi sou a temps? que 
cerqueu alguna cosa positiva per a deixar-nos. Al menys el vostre penedi-
ment. Al manya la vostra reetificació. Al menys algún acte digne que les 
generacions futuros de catalans puguin recordar amb orgull. 
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