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N° 2 Des t ina t exc lus ivament a is mi l i t an t s del Par t i t G E N E R D E L 1945 

COMENTARI 
Déiem en el BU1LLETI anterior, que la militáncia 

antifeixista espanyola havia entrat en el periode de 
concrecions politiques, de perfilament de formes, de 
plasmado d'un eos robust. que seria el que donaría la 
batalla decissiva i vencería el régim oprobios de Franco 
i la Falange. 

En les setmanes transcorregudes, s'han produit fets 
remarcables que han vingut a corroborar aquelles previ-
sions. Dos d'ells, que poden ésser consideráis com deis mes 
importants — i deis quals en parlem mes ámpliament en 
el lloc corresponent d'aquest butlletí — han estat en gran 
part determináis per l'acció del nostre Partit. Ens referim 
a la coñstitució de « Solidaritat Catalana » Í a la del 
« Moviment Socialista de Catalunya ». 

El Comité de Franca del P. O. ü. Ai., interpretant fidel-
ment ¡es conclusions politiques aprovades en la Confe
rencia de Tolosa, inicia tot seguit els Ireballs de gestació 
d'uns moviments que, si en lluts formes iniciáis no pre-
sentent encara les carreteristiques ben definides que 
entenem convenen per a un futur mes a mtnys immediat 
de la política catalana i peninsular, en constitueixen 
certament les cel. lides'mares, les bases solides. 

Está, dones, en vies de realització el que la gran 
majoria del Partit— a Espanga, a Franca i a América — 
entén que és la linea mes realista i revolucionaria, per a 
arribar a dotar els treballadors del nostre país de les 
armes organiques i politiques necessáries per a la victoria. 

No ens cansarem de repetir-ho. La vida política 
espanyola ha vingut desenvolupant-se, a través de la 
historia, sobre una paradoxa fonamental: el sector de la 
gran familia ibérica económicament mes desenvolupat i, 
per tant.socialment mes avanca, s'ha trobat praeticament 
absent de la tasca escencial de conducció del- vaixell 
peninsular. Aquesta llacuna tenia per causa el fet que la 
elasse treballodora catalana no havia arribat, encara, a 
trabar la sintesi d'un procés profundament revolucionan 
com és el problema nacional de Catalunya. 

Problema fonamental de llibertat, forcosament ha 
d'arribar essent arborat i expressat pels treballadors de la 
nostra térra, segurs que el Socialisme és et sol sistema 
politic que dona formes justes de convivencia entre els 
homes i entre els pobles. 

L'encert — en aquest aspeóte —, déla linea política que 
el Partit s'ha tracal, consisteix en haver vist ciar la 
significado que cal que el nacionalisme cátala tingui. a 
l'ésser interpretat per la elasse treballadora de Catalunya. 

L'ajuf economic al Parfif a Catalunya 

Des de la Conferencia de Tolosa sha ajudat económica
ment l'acció del Partit allá baix, per valor de vuil mil pes-
setes, que representen cent vint-i vuit mil franes. Aquest 
quantitatha estat possible recaptar-la per l'aportació extra
ordinaria de diferrnts camarades. Amb tot, no sha acon-
seguit encara exaclement arribar a les cinc mil pessetes 
menguáis que prometerem al Delegat de l'Executiu de Car 
talunya a la Conferencia de Tolosa. 

La majoria do militants i de Comités no han respost en
cara la fulla de subscripció per a fia quota extraordinaria. 
Alguns, sortosament ben pocs, han barrejat la seva com-
panya obstruccionista inhib'nt-se expressament, o des-
prestigiant la recaptació. Ells sabrán perqué ho fan. 

Quan cada dia es fa tant dura la labor deis nosíres com
panys allá baix; quanmolts d'ells van a parara les presons 
i quan un d'ells ha estat afust llat, és un crino tractar aquesta 
cosa amb tanta lleugeresa i manca de responsabilitat. 

Si bé ns explicable que els eoropanys que están en mala 
situació económica hagin d'inhihir-se d'aquesta subscripció 
extraordinaria, no té cap mica de justificado que es facin 
despeses per a treballs obstruccionistes i. encambi, que no 
trobem en les llistes de subscripció el nom deis companys 
que les executen. 

Demanem l'autorització a tots els que collaboren a la 
subscripció extraordinaria, per a publicar normalmcnt els 
seus ñoras en les llistes de subscripció que publicará el 
« Butlieti » i si per qualsevol rao no volenqueel seu nom 
es publiqui, poden dir-nos el pseudonim que volen que 
usem, ja que el que interessa és que quedi una constatado 
publica de la seva aportació, aci i a Catalunya". 

(¡reacio del«moviment socialista de Catalunya 
a Franca 

L'apartat VI de les condusions de la Conferencia de To
losa, diu ; « El Partit considera obert un procés d'unificació 
de totes les forces obreres de Catalunya - on la crisidel mo
viment obrer a pres ja formes concretes — per tal que d'ella 
en surtit, amb la nostra integració, el gran Partit obrer de 
casa nostra, a través del qual es portará a terme la missió 
peninsular de la elasse treballadora catalana ». 

El dia 14 de ¡'actual queda constittiit el Moviment Socia
lista de Catalunya, forca aglutinant del» treballadors d t 
Catalunya per ais quals la idea de Socialisme és consubstan-



8e la de Llibertat. Prend una forma especial, eticas de 
oiganie de l'acció socialista a Catalunya, sense que 
rffnització adherent perdí la sera personalitat. 

Bis documents que publiquen) a continuació son prou 
eloqüents per a qué calgui fer un comentan. 

Direm solament que son mol nombrosos els elements que 
• avien figura! adscrits a diverses disciplines politiquea de 
Catalunya - socialisme. sindicalisme, esquerres republi-
canes — que durant aquest darrer temps ens han donat 
proves de véritables desitjos que el Moviment Socialista de 
Catalunya esdevingués un fet i han declarat palesament 
que la seva creació ferá renéixer la confianza deis treballa
dors catalans en els destins del Socialisme. 

El P .O.U.M. pot sentir-se satisfet d'haver contribuí! 
remarcablement i sincerament a dotar els treballadors de 
Catalunya d'un organisme que está destinat a ésser el gressol 
•leí gran Partit obrer que necessita el poblé cátala. 

__•- _ 

Explicacio de la convocatoria 
per a la creacio d'un moviment 
d'unitat socialista a Catalunya 

P r o p o s i t : 

La reunió del dia 14 de gener del'1945 és la consequéncia 
i una serie de gestiona, de contactes i de relaciona, sovint 
personáis, que desde fa temps coineidimen fer Its, nosaltres 
aci a l'exili i altres companys a Catalunya, 

El proposit, és de buscar quins punts de coincidencia es 
poden trobar, entre els diferents sectors del moviment politic 
•brer de Catalunya, quo permetin reunir lo en un muteix 
organisme d'acció. Pulsar litis quin punt la voluntat que 
tota tenim d'arribar a una entasa es un factor prou fort, a 
desgrat de diferencies d'apreciacio que hi poguesin hnver-hi, 
per a obtenir-la. 

Tant en els nostres rengles i, com es de suposar, en els 
rengles deis demés i en moltes individualitats aillades, s'han 
sofert evoluciona que, per tal com son fetes sobre la base 
«le depart de les concepcions politiques que ens separaven 
abans, podría molt ben ésser que avui convergissin en 
l'apreciacio d'un deis moments histories de mes transcen
dencia I seria lamentable que peí prejudici d'habits orgánica, 
malbaratessira la possibilitat d'entesa. 

Fem i ens femtaquesta convocatoria del dia 14 de gener, 
precissament per a poder trobar-nos en presencia de pen-
saments diversos i de diferents sectors del moviment obrer 
de Catalunya, per tal de veure si pot sortir-ne un acord, 
petit o grand, que en l'accio futura meni colze a colza forces 
politiques obreres que restáven dividides. 

N e c e s s i t a t d ' u n f o r t m o v i m e n t po l i t i e o b r e r 
a C a t a l u n y a 

Aixi com a ('interior de la Península l'espina dorsal de la 
revolucio democrática i les possibilitats per a la transfor
mado socialista, radiquen sobre el P .S .O .E . , a Catalunya, 
en él Uarg de la República, el rol preponderant l'ha jugat 
un partit república burgés. El moviment obrer hi és mes 
diviilit que en altres Uocs, entre seccions catalanes de par-
tits peninsulars i partits obrers autóctons. 

El factor mes important de divisió ha estat el problema 
nacional de Catalunya, el qual ha fet que, a contrecop deis 
agrupaments poütics obrers de reflexe peninsular, si mon-
tessin també agrupaments essencialment catalans. No sola-
ment les acusades caracteristiques nacionals de Catalunya, 

sino també, i desde la República, les atribucionsestatuarles 
que han donat una vida política autónoma al nostre país, 
han servit per a precisar aquesta divisió del moviment 
obrer. Seria absurd que volguessim desconéixer aquest es
tat de coses i esquivessim el trobar-hi la solució que s'im
posa. L'absurá no el cometem deliberadament. Prejudicis i 
hábits eviten que ens paremaraonarcom esdegut, aquesta 
cosa que impideix una de les missions elementáis del movi
ment obrer, que és la d'unirse. 

El fet politic que representa la realitat nacional de Cata
lunya, no solament noel volem esquivar sino que tots sea-
tim que ha d'éaser considerat com. un factor progressiu 
dintre el propi moviment obrer. Que ens coaccioni o no 
l'apreciacio que pugui teñir del problema nacionalitari la 
resta del movimentobrer peninsular— precissament perqué 
no viu ni sent dintre la diferencíació que es forma a Cata
lunya del procés politic espanyol — nosaltres tenim el deure 
de prendre l'actitut mes juata i mes real, en benefici del 
moviment obrer, i determinar peí nostre compte les formes 
que millor serveixin els interessos que defensem, que ne 
son sois els d'unaclasse sino els detot el poblé de Catalunya. 
Es aixi que servirem millor, també, els interesses de tota 
els altres pobles peninsulars. Totaaitrc cosa seria perllongar 
l'iccomprehensió que ens fa mal a nosaltres mateixos. 

El raonament que deurlem fer-nos es d'una simplicitat 
extraordinaria.Si un deis motius mes importante i perma-
nents de divisió es el problema nacionalitari. perqué no 
l'usem a l'inversa i fent-nos-el nostre, que es deure nostre 
el fer-nos-el, no el fem servir de comü denominador per a 
l'unió ? 

La conjunció deis republicana catalans i del moviment 
socialista espanyol ha portat la vida política de la República 
— evidentment a sotregades — des de l'abril del 1931. Els 
republicans catalans juguen aquest rol de « tándem * déla 
República en taut quegalvanitzen, entorn seu, tot un poblé 
en la defensa de les seves caracteristiques diferenciáis. Es 
una cosa evident que un gran Partit deis treballadors de 
Catalunya, que reflexi exactament l'esperit del pait, t rans
formará la conjuncio republicano-socialista en la rentable 
unitat d'acció del moviment obrer peninsular. 

Ningú pot alegar que moltes de les seccions catalanes de 
partits peninsulars representin.a Catalunya la part consi
derable d'immigració vinguda da l'interiorde la Península. 
Les caracteristiques particulars del nostre procés politic 
juguen igual per a ells que pels demés habitants de Cata
lunya i la realitat ens ha demostral, en tots els esdeveni-
menis politics d'importancia, que aqüestes masses s'han 
identiflcat millor amb les formacions politiques autóctones 
que amb les seccions catalanes déla partits peninsulars. Ea 
que el moviment nacionalitari de Catalunya representa, ea 
el procés politic peninsular, un deis factors progressius de 
mes transcendencia. . 

Un altre factor de desunió, que no es pas particular a 
Catalunya, son les divisions clássiques del movimentobrer 
esdevingudes al Uarg del temps i entorn de moment* his
tories i de desen volupaments económica, diferents deis d'ara 
i sovint superats Ens mantenim dividits perqué hem creat 
uns interessos organice i de conceptió, amb els quals ens 
hem acostumat i en els quals hi hem considerat la divisió 
com a immutable. La concepció ideal de la llibertat i la so
lució socialista de l'economia son consubstancials. Sense 
l'una no es concebeix l'altre, Formules itactiqu.es que moltes 
formacions socialistes podien baver adopta! en el cura del 
seu combat i que podien semblar, a altres tendéncies del 
moviment obrer, com un atentat a l'exercici de la llibertat 
i un tributa l'intoleráncia, son avui danegades. per tal com 
l'experiéncia i el moment historie reclamen, mes que mai, 
que la idea, la defensa i l'exercici deis principis de llibertat 
formin la concepció moral del socialisme. 

No queda ja cap organització obrera a la Península que 
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BO cregui en la neccssitat d'una estructurado política de la 
seva concepció ideológica. La nostra experiencia passada i 
•1 desenvolupament de l'economia en un pía mundial, obli
guen avui a qualsevol ideología del moviment obrera plan-
tejar-se els problemes d'organització política del pais i per 
tant, el de la seva intervenció. Per allra part, la concepció 
moderna de l'Estat futur, el problema d'una democracia 
permanent i el de la gestió económica a través deis organis-
aaes representa)¡us del treball, plantejen una intervenció 
político-económica deis sindicats, com a pilans básics. en 
['estructura áe l'Estat. Tota le teoría del Sindicalismo pren 
una realitat que el moviment politic socialista ha de com-
firendre i fer-se'l sen. 

Si dintre la discordia i la inconsciencia, el moviment 
sbrer perdé una ocas.ió histórica, despré* de la Revolucio 
Eussi fins a l'adveniment del feixisme, a l'hora de la gran 
crisi del sistema capitalista, ara,quan s'obre un nou periode 
i que la classe treballadora sortirá d'aquesta guerra desteta, 
eal que el sea reagrupament en cada pais es faci ampli, 
rápid i, sobretot, consisteat. Altrament. corre el perill de 
que en l'intent d'estabilització de la nova etapa del capita-
lisme l'acció del moviment obrer no tingui la trancedéncia 
uecessária que requereix el compliment de la seva missió 
histórica. 

Aixó obliga a plantejar-nos, duna vegada, la relativitat 
revolucionaria deis petits partits i de les seccions de partits 
forasters al procés polític del nostre pais. Lógicament, en 
te vida política i económica d'un pais, no pot considerar-se 
res más que un agrupament pera una interpretado política 
de tendencia tot organisme que no representi una forca 
d'opiniói d'interessos prou important per a garantitzar la 
continuitat democratice. Es a dir :que un partit politic deis 
treballadora ha de representar — dintre un sistema demo-
erátic — una forca cohesionada prou forta perqué no es 
pugui tirar endavant ni retrocedir sense contar ambla seva 
actitut política. 

Petits partits, seccions de partits peninsulars o creacions 
d emergencia — com son els fronts ünics d'aceió —, tota 
altra cesa quenosigoiuna forta condensació de forcé»dintre 
una mateixa disciplina, no son res mes que un desig de 
partit, un anexe, una voluntat teórica, o una elocubració 
política ; segurament respectables, pero sense la efectivitat 
revolucionaria que reclamen els moments actuáis. 

El que cal. és que les expressions de tendencia i les dife
rencies d'interpretació siguin garantides en el partit deis 
treballadors per un rigurós exercici democrátic interior, si 
be exteriorment s'han de fondre en una mateixa cohesió i 
disciplina. 

Tantes i tantes raons hi ha per a fer una revisió genaral 
de l'actitut i de les diferencies entre el moviment obrer, 
qne podem bé escollir el moment historie excepcional • en 
que vivim per a fer-les. 

Missió d aques t r e a g r u p a m e n t de forces 

a Catalunya 

En l'ordre interior, l'existéncia d'un gran reagrupament 
polític obrer a Catalunya, produiria un canvi de relació de 
forces que trenca l'habitual equilibri politic. Es a aquest' 
moviment que li recau el deure de reestructutar Catalunya 
• les reformes nascudeedela convulsió internacional actual 
i d'enrobustir-hi la personalitat nacional, donant-li el tó de 
pais-pilot dintre el concert deis pobles peninsulars. 

Concepcions noves nascudes de la guerra que, sense un 
gran partit obrer que les pugui defenaar i aplicar, mantin-
drien el nostre pais. precisament industrial, i amb ell i per 
tant tota la Península, en aquest estat d'endarreriment en-
démie que el faria aabjecte a totee leeintervencions exteriori. 

Le* necessitats d'una interferencia económica profunda 
entre els pables fera néixer formes de relacióide estructura 
politiquea diferents, que garántitzio tot el possible la sobi-
rania i les caracteristiquesde cada país. El Federalisme. en 
interpretacions diverses será la formula política adoptada 
per a aquesta interdependencia. Formules de convivencia 
que a la Pent usula poden representar la solució d'un dele 
problemes de la revolucio democrátiva más vius i progres-
sivament mes importants. Catalunya, que doctrinariameot 
i popularment es la Seu peninsular de I idea federalista, ba 
d'interessar-hi elsaltres pobles ibérica, vertebran! aixi d'una 
vegada el pais. Única manera de destruir, per a sempre, 
tot reviscolament de les forces reaccionarles, que treuen la 
seva forca estructural de l'unitarisme. Es ana missió del 
moviment obrer, que té el federalisme com a forma mes 
justa de relació entre els pobles en el seu programa, de 
portar-lo a l'aplicació en el seu pais, on la coexistencia 
de diferents probleroe» nacionslitaris obliguen a trobar sis
temes de convivencia que al mateix temps que reforcen 
cada personalitat nacional, enriqueixen la conectiva de la 
Península. 

I sobretot, aquest agrupement politic de les forces obreres 
de Catalunya, dona l'oportunitat de fer conéixer amb tot el 
seu classicisme moral l'ideal del Socialisme. Classicisme 
moral que interpretat sota l'experiéncia que ha tingut el 
moviment obrer de casa nostra i per la que ha viscut i via 
tot el mon obrer, pot donar la síntesi del moviment socia
lista de l'hora histórica. Es missió nostra dones, d'interpre-
tar-la degudament. 

Caracteriat iques , 

No volem prejutgar ros sobre la forma que puguidonar-se 
a aquesta unitat orgánica d'aceió del moviment socialista 
de Catalunya, pero si que podem manifestar la voluntat de 
que la seva forma orgánica, siguí la que sigui, prenguiuna 
permanencia, es a dir que prengui j» les formes mes sim
ples i consistents que la capacitin per a l'actuació política. 

La reunió del 14 de gener obre un periode d'identificació 
a unes posicions de coincidencia que nosaltres msteixos 
elaborarem. No ha d'excloure's pero tota nova aportado 
que vingui de l'interior de Catalunya o de l'exili. Seria 
treure-li possibilitats el de cloure aquest periode massa 
aviat i obligar a que noves adhesions col'lectives o indivi
duáis, vingudes postetiorment. haguessin de sotmetre's a 
pqssicions deflnitives, la qual cosa podría impedir el reu-
nif-se-hi. 

Creiem que ha d'ésser un interés primordial de l'agrupa-
ment que constituim, de manar amb una complerta iden-
tificació amb el que paralel'lament es forma a Catalunya. 

Una altre de les nostres preocupocions ha d'ésser la de 
facilitar per pacte o per entesa la nuitat d'aceió de tot el 
moviment obrer a la Península. Nosaltres creim que al 
moviment obrer de la Península guanya posicions en rela
ció a la nostra robustesa, d'igual manera que la nostra 
acció guanya en eficacia en tant que pugui col'laborar estre-
tament a l'acció peninsular. 

Creiem que les 'adhesions poden ésser indistintament 
col'lectives o individuáis. L'ideal per a nosaltres, es deque 
la síntesi socialista que en neixi, formi una mentalitat pro-
pria que identificará directament ais adherents individúale 
i, a travo* de les seves respectives organitzacions, els mili
tante coliectius. Periode indispensable d'identificació que 
permetrá, mes tard, de reunir democraticament els uns i 
els altres. 

Tolosa, 1 de gener del 1945 

muí muí muí mili muí muí muí muí tiim 



A C T A D E C O N S T 1 T U C I Ó 
del 

- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA » 

Amb el nom de « Moviment Socialista de Catalunya » es 
coDstitueix un organisme, ampli de estructuraide disciplina, 
que té per missió la de reagrupar les íorces obreres, 
pageses, intelectual* i tecniques, que acceptin i tinguiu fé 
en el Socialisme com a forma d'organitzacid económica, 
política i moral de la societat. 

Adopta el lema de « Federació, Democracia i Socialisme », 
sistemes que representen avui, respecüvament, la milior 
expressio de l'exeicici deis principia de llibertat, en les 
formes de convivencia entre els homes i «ntre els pobles, 
en l'aplicació deis drets d'autodeterminació de l'individu i 
en l'organització mes justa i humana de les relacions poli-
tiques i económiques entre els homes,, 

Assisteixen a la reunió representacions de l'« Unió Socia
lista de Catalunya » de la :< Federació Catalana del 
P.S.O.E. », del « P.O.U.M. »,i individualitats perteneixonts 
a diversos sectors. 

Consideren que és missió seva : 
I. Dirigir I'acció política socialista a Catalunya. 
II. — L'cducació de les masses treballadore* — intel.lee-

tuals i manuals — a la idea del Socialisme. 
III. — Defensar i enrobustir la personalitat de Catalunya 

en tots els seus aspectes, considerant que és un deure i un 
lentiment deis treballadors de Catalunya l'interpretar el 
desitg i la voluntat de tot un poblé, n través del principi 
clássic del Socialisme : reconéixement del dret deis pobles 
a disposar d'ells mateixos. 

IV. — Portar I'iniciativa d'estructurar, a tó amb les 
formes que demana la Uuita en Tactual etapa histórica, 
totes les expressions de l'activitat en el camp politic, 
sindicil, cooperatiu. técnic i cultural deis treballadors de 
Catalunya, cercant-hi les formes d'una coordinado superior 
i general d'aqucsts sectors del raon del treball. 

V. — Establir en una forma Federativa les relacions amb 
el Socialisme peninsular, per a donar-li orgánioameat 
l'unitat d'acció i de pensament indispensables, que faci de 
les organitzacions socialistes la forcn motor i 1'cRpina dorsal 
en el procés politichispánicronservant cada una d'elles ana 
astructura autónoma que els permeti intepretar fidelment 
les caracteristiques del pais on se desenvolupen. Les 
relacions internacionals;del Moviment Socialista de Cata
lunya serán el.laborado* conjuntament amb l'organisme 
socialista peninsular i representades a través d'aquest. 

VI. — Fer tots els esforcos possibles per tal d'aconseguir 
l'unitat sindical, condició indispensable per n la lluita 
etieae que porti ais treballadors a la victoria sobre el 
capitalisme. 

VII. — Propugnar per una forma Federativa de convi
vencia entre els pobles peninsnlars. que rectifiqui la 
Constitució i-els régims estatutaris i dongui al pais una 
estructura eficient i estabilizada. 

VIII. — Lligará la seva acció a la que paralel.lament 
porten a cap els companys residents a Catalunya, en el 
mateix sentit de reagrupar totes les roluntats socialistes 
Ajudará per tots els mitjans a la lluita per a l'alliberació 
que aquells sostenen intensament. 

IX. — Es voluntat de tots els assistents que aquest 
Moviment arrivi en un futur a poder concretar-se en Partit. 
Concreció que pressupossaria formes orgániques i de disci
plina mes eficaces per la lluita, sota el principi del pié 
exercici de la democracia interna. 

X. - Les adhésions ai Moviment Socialista de Cata
lunya poden ésser col lectives o individuáis. La reunió en 
un sol eos orgánic d'aquestes dues formes d'aportactó, 
podrá teñir lloc, d'una manera democrática, després d'un 
ampli periode de discussió i, quant les circumstáncies ho 
possibilitin, després d'una complerta compenetrado entre 
les forces residents a Catalunya i les de l'exili. 

XI. S'obre des d'ara un periode de discussió, oral i 
escrita, el qual será el proeés de clarificarió i d'identiñcació 
que permetrá l'establiment dernocrátic del pensament 
politic i táctic generáis. Aquesta discussió será regida per 
les seguents normes: 

a) Que tota opinió sigui exposada amb carácter individual. 
b) Que no es faci propaganda ni cjptació per cap or<ja-

nítzació política determinada. 
c) Que es dongui c .m a acceptada la necessitat de la 

constitució del Moviment Socialista de Catalunya. 
d) Que s'eviti qualsevol immoneració en les expressions 

i tot insult a qun Isevol tendencia del moviment obrer. 
e) El Secrotariat eslablitá Iota altra regla que estimi 

necessaria per a la bona marxa de la discussió.' 
Tolosa, 14 de gener del 1945. 

DECLARACIO POLÍTICA INMEDIATA 
El Moviment Socialista de Catalunya declara, que tot i no 

estar d'acord amb la Constitució del 193} i amb l'Estatut 
de Catalunya del 1932, considera que per a afavorir l'unitat 
de totes les forces antifeixistes en la lluita contra el régim 
franquista, pot acceptar. com a punt de coincidencia, el 
restabliment de la legalitat republicana i estatuaria. 

Propugna i creu indispensable la constitució d'un Bloc 
de les forces obreres, p8geses i republicanes de Catalunya 
i la necessitat de l'establiment d'un pacte amb les altres 
forces antifeixistes peninsulars. 

Veu amb simpatía la constitució de « Solidaritat Cata
lana », qun uneix les forces republicanes i les de l a ' 
resistencia. El Moviment Socialista de Catalunya, organisme 
politic dele treballadors, considara que és deure seu l'es-
tablir contacte i punts de coincidencia amb les demés orga
nitzacions obreres i pageses de Catalunya abans de prendre 
una determinado particular. 

El Moviment d'Unitat Socialista a Catalunya 
En el correu de Gatolunya arribat recentment.els nostres 

camarades ens donen, amb relació al procés d'unitat del 
del socialisme noticies que ens omplen de satisfacció i ens 
estimuhn a prosseguir amb l'entusiasme que hem posat, 
des del primer moment, en la tasca empresa. Ardua i labo
riosa, pero de perspectives immenses 

Els rostres camarades, de comü acord amb els elements 
de la Federació Catalana del P.S.O.E. i de la U.S.C. , han 
constitult a Barcelona un organisme d'unitat socialista si
milar ñXMociment Socialista de Catalunya, a la creacio del 
qual ens referim mes amunt. 

Aquesta coincidencia, si bé en l'ordre cronológic es 
casual, no és filia de l'atzar. Respon a una total identificado 
entre el Partit a Catalunya i a Franca, en l'apreciaoió deis 
problemes que té plantejats la classe obrera espanyola i la 
forma d'enfocar-los per a donar Ios-hi una solució conforme 
ais interessos de la revolució socialista. 

Saludem emocionáis ais camarades de Catalunya, el tre-
ball frudifer deis quals és la resultant de la fé en l'ideal 
que els anima i de labnegació i esperít de sacrifici que 
regeix tota la seva conducta. » 

Els que a l'exili mobilitzats, com diuen les conclusions 
de Tolosa esperen) el moment d'ésser cridats per a in
corporar-nos al lloc d'honor, tenim el deure de no rega-
tajar, mentrestant, l'ajut material i moral que aquells ca
marades necessiten. 



El moviment d'urtitat socialista a América 
Es una regla matemática que a una linea política justa 

donada - en el nostre cas definida per dos mots que no 
resúmeixen to t : Llibertat i Socialisme — ni convergeixin 
els homes que despresos de tota mena de prejudicis de grup 
i d'ambicions de tipus personal o de partit, teñen fe en la 
solvencia i 1H rectitut de Uuss idees i es guien únicament i 
exclusivament per aquest sentiment. 

A Mexic, homes procedents de totes les tendencias, del 
moviment obrerde Catalunya, en una magnifica suma de 
voluntáis han iniciat un moviment que ha causat una sen-
sació real en els médis exilats espanyols d aqurlles terrea. 
Aquest moviment es limita d« moraent a la publicació d'uri 
periodic el titol i el subtítol del qualconcreten amb claretat 
diáfana tot un futurpolitic : « ENLLA » (Catalunya perla 
independencia deis pobles i el Socialisme). 

Es per a nosaltres motiu d intima satisfacció el constatar 
la part preponderant que hi preñen els nostres camarades, 
al costat de personalitaís ben destacades d'altres sectorsdel 
Socialisme i del Sindicalisme catalans. 

Donem a contin nació els fragments escencials que com
pendien ('extensa declarado política del grup d'« ENLLA » 
(Catalunya per la Llibertat deis pobles i el Socialisme). 

DECLARACIO 
d e l G r u p « E N L L A » 

(Catalunya per la independencia deis pobles i peí socialisme) 
uimtiimimniiiiii 

Reunits, sense representado oficial de partit, organització 
• de grup, amb l'únic proposit de servir la llibertat del 
mostré poblé, en Tactual subjecció, i de cara al seu futur, 

• coinoidint que l'experiéncia viscuda durant la Rcvolució i la 
guerra civil espanyola, aixi com la trajectória que presenta 

\ la conílagració mondial, obliguen a una nova orientado 
política, nacional i social, en vistes al moa de la postguerra. 

Sense trencar amb les nostres disciplines politiques i so-
cials, »ns proposem crear un clima propici a l'apropament 
espiritual de tots els elements populars catalans : obrers, 
oamperols, classe mitjana. estudiants, técnica i inteHectuals, 
Aquesta coincidencia, la considerem indispensable per a 
propiciar una entesa amb els sectors liberáis i obrers deis 
mitres pobles d'Ibéria, la qual hauria de facilitar la solució 
del problema de llibertat nacional de tots i de cada un deis 
paisos. amb personalitat propia, que están incloses en Tac
tual territori de t'Estat espanyol, 

Eutenein que l'aportació mes valnosa que pot fer se a la 
causa de la independencia, de Catalunya és popularitzar i 
fer conéixer les seves aspiracions entre les masses treballa-
dores i liberáis deis altres pobles enclavats a la Península 
Ibérica Esvalr els malentesos que les forces reaccionarles i 
incomprensives han inculcat arreu. Furem comprendre ais 
pobles hispánica que els nostres anh?ls.de llibertat no com
porten cap afany de superioritat ni cap ideal exclusivista ; 
que de la mateixa manera com estem disposats a lluitar per 
la sobirania i la llibertat de Catalunya, benefieis iguals 
dositgem per ais séus pobles. Breu : que no és tracta d'un 
problema d'odi i de separació. sino d'entesa cordial, en nn 
plá d'igualtat respectant el dret a la llibertat deis pobles i 
delsindívidus. 

Eus proposem, dones, fressar el cami d'una entesa ideo-
lógioa. En la controversia publica que estem disposats a 
inagurar, estudiarem la futura orientació política catalana. 
Els drets inealienables de la personalitat humana, les lliber-

tats demberátiques (de prensa, d'associació i de páranla), 
l'económia de l'esdevenidor la sobirania catalana i deis 
altres pobles germans de la península serán prcblemes que 
mereixeran la nostre preferencia. Expobaiem i disculirem 
doctrinalment i táctica les nostres opinions. D'aquest diálec 
esperem pue en surtin les solución-, politiques i socials. na-
cionals i internacionals, de la política del demá immediat. 

Es indispensable que Catalunya i els altres pobles penin-
sulars pugin determinar sobiranament el seu esdevenidor. 
Cal. pero per arrivara aquesta eclosió desintegrar 1 aparell 
de l'Estat espanyol. Les seves formes repressives i coercitives. 
almenys. han de sortir deis territorls nacionals d'aquells 
pobles que, tenint una fesomia propia, és la seva voluntat 
feria prevaler. Amb un exércit d'ooupació, no hi ha sobi
rania possible. Llavors, i solament Uavors, Cataluiva i els 
altres pobles podran dir quina és la seva voluntat. 

No aspirem a un ailiament cátala, sino a la solidaritat 
amb tots els altres pobles del mon i, en particular amb els 
de la Peuinsula Ibérica. Repentina que som partidaris de 
l'acostament entre tots els pobles. Aspirem a unaconíederació 
de pobles ibérics. . 

En els paisos d'económia industrial, es produirá una 
transformoció radical del sistema económic, en virtut del 
fracás i de les contradiccions deis capitalismo. Catalunya ha 
estat precursora deis nous temps que s'ácosten per a l'Oc-
cident. Entre encerts i errors. procedirem a una ordenado 
de tipus socialista. Per mes de dos anys! malgrat la guerra, 
la vida industrial i económica del país, nosolament funciona, 
sino que a mes, s'organitza una indústiia bel lica. La in
dustria, el comerc. tota la vida económica del nostre país 
han estat en mans del poblé. Quina altra nació pot presentar 
una executória semblant ? Som els capdavanters de la iriplau-
tació del Socialisme a Occident. Aquests exemples. encara 
que incipients, de socialisme opeíanl.. han ¡Huminat els 
pobles i esverat. al mateix temps. les classes capitalisies di-
rigents. No ens avergonyim pas de la nostra gesta. Al cen
t ran : n'estem orgulloses. Reivindiquen! la Revplució en tot 
alió que tingué de constructiu, he exibirem, i a travésd'una 
critica severa, intentarem treuren les experiéncies indispen
sables per a establir les bases de la nostra futura lluita. 

Creiem que la llibertat i la independencia deis pobles, 
territorialineiit petits, es garanteix, millorque per las armes 
i les convinacions de la diplomacia secreta, per la justesa i 
per la universalitat delasevapolítica. Catalunyaha de teñir, 
de cara el mon, una .política transparent que procuraren» 
resumir: 

a) Lluita contra Iota mena <le cehtralisme. 
b) Practicar una política d'alianca amb les altrís nacio-

nalitats ibériques. 
c) Alianca amb les forces liberáis i obreres espanyoles 

que. no recolzant el centralisme de l'Estat rspanyol, esti-
guin disposades a acceptarel dret deis pobles ibérics a cons
tituir se en paisos sobirans. 

d\ Buscar la simpatía i la protecció internacional, mitjan-
cant una política de defersaid'ajutmutu entre tots els pobles 
setme8os del mon. 

e) Combatre totes les manifestacions de l'imperialisme en 
el pía internacional ipropugnarperunaConfederacióeuropea 
de paisos lliures. 

/ / Declarar que posem el principi de llibertat — deis 
homes i deis pobles - per damunt deis programes de totes 
lf s posicions politiques i socials. 



Aquesta declarado de principia, que publica « Enllá » al 
apareixer el primer numero a la llum, és sotscrita i avalada 
pels compánys .• Jordi Arqüer, Joan Vila, Bartumeu Cotia, 
Josep Robutte, Josep Giménez, Fidel Miro, Marcelli Perell», 
A. Tona Nadalmai, Artur. F. Cotia i Josep María Muria 
peí Grup editor ; Ralius* fíartoli, Joaquim Boigas, Alfred 
Gabanes, Rosen Catre, Frantesc ('ama, Jordi Camps, Campt 
Ribera, Merce Casalt, Frantesc Ferrer, Gironella, Pere Ma-
tafonga, JA. Molins i Fabrega, Porta, Af. Serra Pámies, 
Jaume Pos, Amadeu Robinat, Ángel Sanblancat, Jordi Tell, 
Rafael Trueta. Tomás Tussó, Jordi Valles i Vlady, peí eos 
de redaeció i col laboradors. 
/ , 

cfotidatiíat Catalana 
A principia de gener va constituir-se a París « Solidaritat 

Catalana ». Reagrupa els Partíts Republicana i els Fronts 
de ¡a rasistóncia de Catalunya. El manifest que han publicat 
en motiu de la seva constitució, fa una crida a les organtt 
zacions obreree i a tot el poblé en general perqué s'hi 
adbereixin. 

El Comité de Franca del Partit i el Dalegat de I'Executiu 
han acordat fer, entorn de la Constitució de « Solidaritat 
Catalana », la eeguent declarado : 

I. — El nostre Partit ha vinerut propugnant constánt-
ment la creació d'nn Rloc Politic que reagrupi les 
torces deis republicana i les deis trebaliddors de 
Catalunya en la lluita contra el franquisme. Que 
aquesta reladó de torces de Cajalunya procuri 
influir laa d'Euzkadi i d'Eepanya an vistes a Peata-
bliment d'un Pacte Peninsular. 

II. — Que tot i veient amb simpatía l'inici de cohesió que 
representa « Solidaritat Catalana », aquesta no 
expressa encara la concepció de Bloc Politic que 
an té el Partit, per manee de les representacions 
obreras i pageses de Catalunya en el seu si. 

III. — El nostre Partit, adherent avui del « Moviment 
Socialista de Catalunya «, creu que ha d'ésaer a 
través d'aquest front politic orgánic del Socialisme 
cátala que ha de prendre les determinación» 
d'alianca i la manera d'enfocar-Ies. 

Per consegüeut, el Partit facilitará la tasca del Moviment 
Socialista de Catalunya en les consultes i coordinado 
previa de la política d'aliancea entre tots els sectors obrera 
i pagesoa, que ha acordat fer abans de prendre una deter
minado particular. 

_ • 

FRONT DE LA LLIBERTAT 
lUiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiMiiimmiiitiim 

« Front de la Llibertat », orginúme popuhr de masaes 
que té com a principi básic la defensa déla principia de lli
bertat deis homes i deis pobles, i que avui combat contra el 
régim franquista a casa nostra, reunint i exércitant les 
forcea populars mes corabatives, ha portat aquest darrer 
temps una gran activitat que li han costat baixes dolorosos. 
El company A. G de Riuddlots ha estat afusellat. Varis 
compánys ban estat empresonats. 

« Front de la Llibertat » ha fet sortir el mea passat tres 
publcacions i un opuscle a Catalunya,i un opuscle a Franca, 
tots en edicions catalana i castellana. Aixó representa un 
«afore, editorial i de propaganda extraordinari que ha obli-
gat al C.C. de « Front de la Llibertat » a demanar ais orga
nismos i militants individuáis adherents, el maxim esforc 
económic, per a no ralentir la seva acció. Per altra part, el 
treball coastaat d'equipament da les seves secciona d'enllae 

i protecció, portat ara intenaament. lobliga a despensas 
que demaaa a tothom d'ajudar-lo a cobrir-ies. 

El. nostre Partit,que té integrats a «Front de la Llibertat» 
els seus elementsde re isténcia, demana a tothom de Franaa 
que respongui a la crida. 
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L'acció de la resistencia a Catalunya, va cada dia estrue-
turant-se i els dos moviments repreaentatiua : « Front da 
la Llibertat »i «Front Nacional «procurenintereaaar-hitota 
els ajtres sectors, per tal que la senaació de oohesió dongaii 
confianca a tot el poblé i accentui les seves manifestación» 
contra el régim. Es un interés essencial deis dos t Fronts * 
de donar a Catalunya la sensació que al manifestar-se ella, 
en la seva actuado perillosa i constant, representen la vc-
luntat i al pensament de tots els altrés sectors política da 
Catalunya i de l'exili. 

Per-aixó, ells han fet els maxims esforcos per a fer poa-
sible un reagrupamentde torces peralalluitacontraFranca, 
i conjuntament amb els Partits republicans de totes les 
tendéncies han constítuit « Solidaritat Catalana »i publicat 
una crida a totes les altres organitzacions, sobretot laa 
obreres i pageses, per -qué s'hi adhereixin. 

Dintre l'estat caótic de la política d'aliancea a tota la Pe-
ninaula i a l'exili — a Franca, África del Nord i Méxic — 
no podía esperar-se mes la constitució d'un nucli inicial que 
que a Catalunya portes l'iniciativa d'una crida aun reagrm-
pamenl. Algunes de les organitzacions politiquea isindicala 
de Catalunya, no agrupades inicialment, teñen.posicions ja 
establertes, particularment, de carácler geueraljque els dii-
culta l'integrar se dintre una disciplina diferent, oieutreae 
hí hagi un acord peninsular, que « Solidaritat Catalana » 
peoeurará fer possible. En canvi, les organiizaciona de 
disciplina catalana, obreres i pageses, eslógic que l'integri» 
amb mes llibertat de determinado. La cosa ¡mediata a fer, 
pero, era que és formes el nucli inicial que fes la convoca
toria, la crida a la mobilització de tot un poblé. 

Hi havia altres problemes que feien pressar el que els 
catalana donguessin el senyal de reagrupament. Es pro-
duien aquesta darrers temps, empesos peldesig de cohesié, 
una serie d'agrupaments ais diferents paisos de l'exili, com-
pletament diferents uns déls altres i girant sovint entor» 
de personalitsta mes que de concepcions politiques. Aixi 
produia una desorientació a casa nostra, on aqüestes dife
rencies massa sübtils d'apreciació no existeixen dintre una 
mateíxa represió. Ha estat Catalunya, dones, la que ama 
mes insistencia venia demanant un reagrupament, ama 
prou autoritat política per a unificar-hi tota els partits. Re-
tardarh-o, per a buscar mes punts de coincidencia, en u_ 
ambient desorientat i dividit hauria estat impolític Calia 
que uns o altres prenguessin la decisió Moltes vegades ela 
exilats es debaten, en unes concepcions que es formen i ea 
desenvolupen en el propi exili, desenfocades sovint de les 
que es donen i determinen els organismos de la Península. 

No ha estat sense dificultáis la creació de « Solidaritat 
Catalana »• Ha coatat un temps de contactes i reuoiona i 
sola la nece«aitat de no fer abortar un desig de cohesió i la 
responsabílitat de cancretar-la en un organisme, l'ha feta 
possible. 

« Front de la Llibertat » va protestar de la preaéncia ea 
la constitució de « Solidaritat Catalana » de Sola Canizarea, 
en representació deis republicaus de la Lliga Catalana. Par 
a « Front de la Llibertat » no era una rao el que Sola Cañi
zares bagues intervingut activament a l'adveniment de la 
República i s'hsgués manifestat al coatat de Catalunya, d» 
la República i contra Franco darant la guerra civil. « Front 
de la Llibertat » considerara que ai bé Sola Cañizares podía 
considerar-se un república, la manca de presencia del mo
viment obrer a la constituaió inicial de « Solidaritat Cata
lana », mentre existia la da Sola Cañizares, república da 



áretu, podría donar una interpretado errónea de « Solida-
ritat », En cari vi podía acceptar-sela seva adhesió posterior, 
a l'hora que, constituida definitivament per l'integració del 
movimenfc obrer i pagés, « Solidaritat Catalaua » establis 
«1 programa. 

L'opinió de « Front de la Llibertat » no va predominar i 
l'adhesíódel represen tant dais republicans de Lliga Catalana 
va ésser acceptada per les altres organitzacions. 

Res posta de 3osep ROVIRÁ, 
del « Front de la Llibertat * 

al questionari de « Foc Nou » 

— Voleu dir-me la vostra impresio respecte el manifest ? 
Encara que tots ho interpreten en cátala, cada tendencia 

palluca de casa nostra te una manera difereit d'expressar-se. 
Cada una d'elle* téunamena d'estil coilectiu. Quan es tracta. 
oom ara, dinterpretar en bloc aqüestes dtverxes tendencias, el 
té s'ha ¿elevar a l'altura del comu denominador que les unexx. 
El manifest de crida reig en donar el tó demodo nacional. 

— Quin abast politiccrieu vos que cal don-ir al moviment 
ite « Solidaritat Catalana » ? 

Les ocasión» hisíóriques no passen gaire sovint i seria un 
error imperdonable per a Catalunya, menear aquesta. JVhem 
marcades tantea ! 

Al meu entendre. « Solidaritat Catalana » ha de teñir tret 
Mapes, que costa de delimitar perqué s interfereixem i respo-
nen a una sola concepcio de política nacional, entorn sobrttot, 
de dos problemes. : el de sobirania i el de donar al poblé de 
Catalunya un sentit de missió. 

La primera etapa, es ¡a de galvanitzar tntorn seu la tensio 
i la voluntat de tot un poblé perqué prengui eonjianga amb ell 
mateix. Maner-lo en la política de resistencia i dexpulsio 
d"el franquisme a Catalunya i a Iota la Península, en col-
laboracio amb Euzkadi i les fprces republicanes i obreres et-
panyoles. per a el retorn a la légalilat republicana. 

La segona, es una veritable obra de construcció i enrobus-
timent interior de Catalunya. Es justa ¡'apreciado de que 
f Estatuí es una mena de trajo esq nfit que es deseas cada 
vegada que volem fer un ge*t vehement pero, pot ésser també 
justa ea paradoxa dique demanem mésperqué del que lenim 
no sabm que ferne. Es una barreja de dtsig de sobirania i 
de capacita! d» realitiacio, la sintesi només la pot donar una 
tona orientado política. •< Solidaritat Catalana » thauria 
de teñir. El desig de sobirania d'un pob'e no es pot discutir, 
ki te sempre dret. El que es a jutjar es Vorientacio i la capa-
sitat d'aplicacio de les alributions que áquest dret li dona. 
Oal fer-ne la prona en aquesta segona etapa. 

El desig de sobirania ha de niixer de la necessitat d'una 
puixanca ja efectiva i no dé reaccions tentimenlals d'impo-
tienda. Del inon.en guerra sorgiran formes noves de relacions 
economiques i na interven-id mes profonda, organinament, 
de les forces socials de ('industria i del camp en la vida de 
l'Estat que áemanaran una adaptado i una rectificado de la 
reglamentado actual Catalunya, per a posarse al nivelldeis 
mitres pobles. no lo podrá defugir. I será en detriment delseu 
propi enrobustimenli del ordre social si no te prou atribución» 
de sobirania pera que un Govern en prengui laresponsabilitat 
itinguiprou autaritatper a fer-laprendre, també, a la voluntat 
popular. 

La tercera etapa."Jligada estretament a ¡'interior, es la de 
donar a Catalunya un sentiment de missió ; interés de viure 
com a poblé. Es Púnica manera de desvetllar un sentit cons-
truciiu, dinámic, en política. 

Et per a garantir un equilibri i una normalitat tn la vida 
interior de Catalunya, i en la de la República, que en ti 
manifest de la « Solidaritat Catalana » es fa la constancia 
de la insuficiencia de les dues Caries FondamtntaU. Et can
dido indispensable per a l estabilitzacio de la República iper 
a prevenir el retorn a noves siluaeions de forca de les capes 
reaccionáries que es resisteixen a la demacrada republicana — 
que preñen la sova forca orgánica en ¡a estructura unitaria 
de l'Estat de dotar a lo República d un sistema federaliu 
que al mateix temps que regula d'una manera ordenada les 
formes de convivénda eshossina les bases daquestes rearcions 
periódiques. Noens enganyem nosaltres mateixos. L'expérien-
da ens ha demostrat qne no pndrm trabar la nostrá seguretat 
amagant el cap sota l'ala i que es vital per a nosaltres que 
assegurem l'estabilitzacio d'un régim Iliberal a la Peninsata. 
Per les seves tradicions ¡liberáis les sevescaracerisliquespo-
titiques i economiques i la seva condiciopeninsular, Catalunya 
te et deure d'inleressarse a aquesta mistió i dinteressar hi 
els altrts pobles de la República. 

Pero, per a tot aixó cal l'existéncia d'un clima de confianca 
i de fe, que per arribar- hical que els dirigents aportin andada 
en les conceptions i elpoblé mes disciplina imenysderrotisme. 
Tan t per tant. 

— Com creieu que reaccionaran les masses proletáries de 
casa nostra ? 

Totes les masses popular», les obreres i lespageses deCala-
lunja, fa temps que esperen la unió de totes les forcis anti-
feixistes. Som nosaltres que anem en retarda la teva volunta!. • 
Elles mes que ningusofrrixen dt l'ocupaoiófranquista i ningu 
com elle» ha de teñir mes interés en alliberarse'n « Front de 
la Llibertat », la base del qual, es formal per aqüestes masses, 
representa un indici d'aquest anhel d'unió. 

El problema per a elles es de sentirse ben interpretades. 
Cree que si shan de defraudar no será perqué s'enterin de la 
constilurió de a Solidaritat Catalana » sino peí que aquesta 
sápga realilcar. Per aixó estic convencut que les organitza
cions obreres ipageses respondran a la crida, identificant se 
al desig de les masses qt>e lluiten allá baix. En la resistencia 
clandestina el colze a colzt es mes acoentuat que en la norma-
liiat i es lógic que el desigseutiguiqueaquesta entesa esrefle-
xi en un organisme superior ünic. 

Sense ladhesió de totes aqüestes masses pnpulars « Solida
ritat Catalana » sojriria d'una greu infirmitat. 

Avui, pels obrers i pagesos que formen la gran majoria 
del poblé de Catalunya, el sentiment de catalanitat no es una 
questsó de tendencia poli lira. Fins i tot ele, no catalans, que 
han fet del nonlre pais llur patria dadopcio. s identifiquen 
amb el nostre problema nacionalitari per a totes aquelles es-
sencies liberáis i qualilats progressives que representa, que 
nosaltres ens semblen peculiar» i que per a ells esdevenen 
universals. 

— Esteu content del treball de resistencia fet conjunte-
ment a Catalunya peí « Front de la Llibertat » i el « Front 
Nacional » ? 

A l fon» es tot un poblé i totes les orqanitzacions obreres i 
republicanes les que fan resislenda. Es perqué tot el poblé 
sent hostilitat contra l'ocupant que neixen els moviments or-
gánics de resistencia, a fi d'orientar- lo i organitzar-lo en la 
lluita. A casa nostra, de* del comencament Tadaptado del 
poblé al nou régim va resistir se. Un matdx enemic i un 
mateix sentiment de combatre l'uneix a tothom per damuul 
de tes diferencies politiques. Forcosament havien de néixer 
organisme* amplis populars, que identifiques sin aquesta vo
luntat de resistencia, sense imposar disciplines politiques tra
dicional». Masses i ¡oeentuts que en tots aquests anys no han 
pogut educarse politicament dintre els rengles de' partits i 
organitzacions, no es senten aixi abatido nades i s'exerdten a 
lluitar per un interés comü i per la idea básica de Llibertat. 
t Front de la Llibertat » i « Front Nacional » han p 
marxar junts en aquest treball ae retornar la confianfa a les 
mases en el seupropri esfore. 



d'amor propi i la manca de posicions politiquea amb usa 
fraseología pseudo-revolucionária. Son els quu han portat 
el Parti a Tactual situació i ara es queixen perqué els altre» 
voten aixecar-lo. ' • 

L'interésr ara, és de que es coordini l'accid de resistencia 
de totes les organitzaeions, a mes, de la deis Fronts de resis
tencia, en un organisme director unic quepugui garantitzar 
la implantado de la normalitat en rinterior i dongui la ion-
fianca necessária, a Vexterior. 
Alguns deis resistente hanestat afusellats i daltresampien les 
presons : La ferocitat de la represió no minra. Si lombra del 
President Companys els ha anat a fer lostal, que siguí ara 
« Sohdaritat Catalana », amb ¡'athesió de tothom, la que 
amb la seva presencia en la lluita els reconforli i accentui 
l'esperanca de llibertat. que perqué estant segursde la victoria, 
tnai i kan perduda. 

Vida clcsl Partit 

CAT\LUNYA 
La represió franquista a Espanya s'ha aguditzat violen-

tament a consequencia deis .esdeveniments politics i mili
tará d'aquests darrer temps. 

Les detenoions d'elements « sospitosos > a Barcelona han 
estat praticades per centenars. Els afusellaments d'adver-
saris del régim han représ amb furor mes sádic, si hi cap, 
que mai. 

Era fatal que entre aqüestes detencions haguessin de 
eomptar-s'hi camarades del Partit, per tal com aquest ha 
estat sempre i está en primera linia del combat contra la 
dictadura brutsl que rega amb sang les terres ibériques-

El camarada A. G., membre del « Pront de la Llibertat », 
era, a la vegada, miíitant indomtable del Partit Llaurava 
en un camp de la Selva quant s'hi presenta la policía ar
mada falangista. Sé l'endugueren a la masia . Un registre 
minuciós Ño hi trobáren altrt coss que un full publicat peí 
« Front de la Llibertat ». Transllat a Santa Coloma de Far-
nés. Quatre ñores mes tard, el camarada A. G queía per a 
sempre mes.abatut per les hales d'una canalla covarda que 
epiloga una farsa trágica amb crims idénics ais emprats a 
l'iniciar-la. 

FRANCA 
Voliem parlar en aquest butlleti de la questió disciplina 

dins del Partit. Pero voliem fer-ho amb l'extensió necessária. 
L'abundancia d'original sobre questions igualment trans
cendental ens obliga a deixar-bo per a un numero ulterior 
el qual seguirá d'aprop el present. 

Voldriem, pero, que les ratlles de l'enunciat anterior in-
vitessin a la reflexió al reduit nombre de militantsque tant 
a la lleugera es dedica ais exércicis duna gimnástica sofis
tica que, si un descrédit pot comportar, haurá de recaure 
ineludiblement damunt deis propis exércitants. 

El nostre Partit no és un circ on s'hi pugui fer exibicions 
de malabarisme mes o menys politic. Tenim unes normes 
tradicionals de les quals el Comité de Franca no s'aparta, 
pero que exigeix que cap miíitant tampoc no s'én separi. 
Ningü en eJ nostre Partit les norme* democrátiques del 
qual son incontestables, no pot argumentar que manqui de 
conductes normáis per l'expresió del seu pensament. Totel 
contrari. El Comité de Franca es el primer en estimular el 
sentit criticde tots els camarades Pero que aquesta estiguin 
ben convencuts que ni el Comité de Franca ni el Comité 
Executiu del Partit no tol.leraran la persistencia en el seu 
«i d'uns quants que no saben conformar-se a fer de mili-
tants ni acceptar democraticament lesdecisions de la majo-
ria. Que es donguin compte de la responsabilitat que con-
trauen en aquesta moments de gestació política i no es dei-
xin alentar p t r uns quants que veiteixen la seva questió 

La nostra contribució penosa al.-, cementeris i a lea 
presons de f Espanya de Franco i de Hitler, és incompatible 
amb I'esperit de p«nya de café que el clima, avui benigne, 
de l'emigració encomana a uns quanls companys que 
interpreten la disciplina segons el seu gust particular. 

La immense majoria del Partit que ha manifestat la seva 
repulsa contra tais procediments, pot teñir l'absoluta 
certesa que el Comité de Franca obrará en consequencia, si 
aquesta actitud no volen rectificar-la. 

A S S E M B L É E S D ' I N F O R M A C I O 

El Comité de Franca tenia el proposit de celebrar usa 
reunió de Secretaris politics de seccions departementals a 
fináis d'aquest mes. Tenint en compte la importancia deis 
esdeveniments politics ais qual», de preferencia, hena 
consacrat aquest Butlleti, el Comité de Franca ha astimat 
mes útil el fer Conferencies d'informació, la celebrado d* 
les quals está en curs. Les seccions serán avisades oportu-
nament peí dia de la convocatoria. 

C I R C U L A R S 

No n'hi ha prou de teñir nna posició politiza i teñir fe ea 
ella. Cal que els militants es faein carree que el Partit for
ma la seva capacitat de realttzació en la suma d'activitats 
deis seus militants. 

El Comité de Franca ha publicat les Circulars n" I, i II i 
el Butlleti n ' 1 on hi ha instruccions a seguir i peticions a 

• respondre que son indispensab'es per a la vida organica-i 
per tant política del Partit 

Alguns Comités i Delegats Departamentals i diversos 
isolats no han respost encara les peticions a que les circu
lara i el Butlleti interior fan referencia. 

El que nohagi rebut aquesta documentació que la demani 
al Comité de Franca. 

C O T I T Z A C I O N S 

Existeix una certa irregularitat en la questió administra
tiva del Partit. Hi ha militants que no cotitzen la quota 
mensual. Alguns per raons justificables. D'altres per mo-
tius iguorats. El Comité de Franca declara : que aquells 
companys que no hagin estat exceptuáis de cotitzar per llurs 
respectius Comités Departementals i amb l'aprovació del Co
mité de Franca, serán consideráis membres simpatitzans del 
Partit i, per tant, perdran tots els drets d'afiliat. 

N O T E S A D M I N I S T R A T I V E S 

Les comandes de l'opuscle « Resposta al President de 
Catalunya — Lletra oberta al Se^iyor Churchill », cal adre-
car-les al camarada : 

Josep Coll 13 ruc Pardal. Perpignan (P.O.) . 
Les liquidacions d'aquests opúsoles han d'ésser fetes per 

gir postal a Antoni Iborra 13, rué Bassano, París (XVI) 
Compte Chee Postal n 4163-90 París. 

Cada vegada que s'efectui un gir postal al compte abana 
esmentat, cal que sigui seguit duna carta explicativa del 
concepte de l'operació, 

1IIIII1I1IIIIIIIIIIII1IIHIII1 
VISA W 1103 P.O. - I 
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