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La guerra ha estat guanyada sota for
mules i solucíons de recobrament de la 
personalitat de totes les nacions mediatit-
zades. Concretament, els vencedors han 
estat Estat que en llur inerior contextura 
oolítico-administrativa depassaven ampla-
ment els sistemes d'autonomia i de federa-
lisme. Estats Units, Comunitat de Nacions 
Britániques i Unió de Repúbliques Socia-
listes Soviétiques son enunciats i estructu
res que acceptaríem de grat com a formules 
de solució, quan arribi l'alliberació efectiva 
i la conexió amb les noves corrents univer-
sals, d'aquesta anquilosada i díscola par-
cel'la de món, que és la Península Ibérica, 
díntre la qual malda, peí recobrament in
declinable de la seva personalitat, la Cata
lunya conscient. 

El que no admetem ni comprenem son 
els qui, en afany de República, de Monar
quía o del régim que sigui, s'entesten en 
ressuscitar cadávers, contextures revellides 
i oprobioses en ordre a la digna i positiva 
convivencia deis pobles íbérics. Només una 
manca d'agilitat mental, una defecció mo
ral enfront de Turgencia de prescindir deis 
vells prejudicis i els menyspreables interes-
sos creats, explica l'existéncia de sectors 
que xifren la seva il'lusió en un retorn a la 

legalitat del trenta-sis i a la Constitució de 
una República inesperant, amoral i ultra-
passada. No direm deis qui amb mentalitat 
arqueológica eesenterren mómies de qui 
sap quin temps. 

Els qui orientem l'agitació i la resisten
cia interior amb un xic mes de coratge i de 
elevació espiritual, crídem l'alerta davant 
les maquinacions i les pretencions absur-
des deis qui el poblé ja ha jutjat i la histo
ria no rehabilitará. 

No ens podem fer ressó, per cap con-
ceple, de les directrius deis pusillánims, 
deis minimalistes, deis híbrids i de les irn-
púdiques vestals. A la Península Ibérica 
com a la resta del món, el rellotge no s'ha 
aturat per vingú. La celeritat de la nostra 
época i la universalitat de les grans cor
rents derenovació ideológica, d'assaig i ac-
ceptació de noves formes de convivencia 
política i social, no s'ha aturat ais Pireneus 
ni al rompent de les ones de les costes pe-
rifériques. Si a algú se li ha aturat el rellot
ge li desigem una bona dormida i li respec
taren! l'íntima frui'ció del somni. 

Pitjor per ells sino han vist, en la der
rota del Japó, d'Alemanya i d'Itália, l'en-

(Passa a la pag. 4) 
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«En nom del poblé de Catalunya, proclamo 

l'ESTAT CÁTALA SOTA EL RÉGIM DE RE/ 
PÚBLICA CATALANA, que lliurernent i amb 
tota cordialitat anhela i demana a tots cls al-
tres poblcs d'Espanya llur coliaboració per a la 
formació de la Confederació de Ibérics...» 
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EL FRANCESC MACIÁ 

QUE VINDIQUEM 

En el tretzé aniversari del traspás del 
President de la República Catalana retem 
homenatge fervorós a la memoria de l'ho-
me que, ni que íossin unes hores tan sola-
ment, cns dugué l'iliusió de llibertat na
cional. 

No creguem que ningú hagi oblidat la 
vibració multitudinaria, l'emoció cíussiva, 
el desvetllament d'entusiasme i l'éuforia 
col'lectiva del nostre poblé davant el gest 
de Francesc Maciá i Llussá. 

Les organitzacions sindicáis, els partits 
polítics, les corporacions, les entitats pa-
triótiques, les agrupacions socials, les ¡or
ces vives, ádhuc els militars, les jerarquies 
eclesiástiques, etc. Tothom s'adheria a la 
personalitat i al gest del Gran Vindicador 
de la llibertat nacional catalana. 

Rccordem l'adhcssió del món de la 
cultura, de la ciencia, de l'art, de l'esport. 
Aquel! telegrama de Borras, actor máxim; 
aquella música per a un himne nacional 
espontániament oferta per Amadcu Vives, 
que tant havia estrenat a Madrid, aquella 
Oda de Sagarra i la lletra a l'himnc del 
Mestre, mai com en acuell moment, poeta 
nacional. Hores de gloria, de justicia, d'a-
legria incontenible i d'espcrances acompli-
des. L'exprcssió de la voluntat de tot un 
poblé mai com llavors cobrará propietat, 
precisió i ieileu. 

Aquest es el Maciá que vindicaren! i 
vindicará ['historia. El Maciá del moment 
álgid de la seva executória, en el moment 
culminant de la nostra Renaixcnca Nacio
nal. El Maciá beroi de llegenda, eavaller 

sense temences ni febleses, vindicador de 
una justicia i una llibertat ultratjades du-
rant dos segles. 

Aquest és el Maciá inefable que va in
tuir el poblé i el va dur a zones de cordia-
litat i de delirí, aptes a tota superació i dis
ciplina cívica, predisposat a ¡a eol'iabora-
ció mes desinteressada en una obra de 
govern democrátic. 

Per aixó al recordar a Maciá i al vindi-
car-lo en el moment que la seva parabólica 
trajectória assolia la máxima altura, volem 
fer constar que apuells dies de l'abril del 
1931, en segulren d'altrcs que foren de des-
virtuació, d'entorpiment i d'obstrucció al 
gest del venerable eavaller i a la voluntat, 
tan entusiásticament expressada, del nos
tre poblé. 

Vindicadors de Francesc Maciá, vindi-
cadors del seu gest i de la seva justicia po
lítica i social, que cll adverava peí nostre 
país, destriem i destriarem la labor corros-
siva i inepte deis qui boicotejaren e!s seus 
propósits i la seva obra, des deis llocs mes 
immediats a cll. 

Al rccollir la bandera de Maciá, la ic-
collim en la seva prístina puresa i no hi 
voldrem les mans deis que l'arriaren. 

«...ELS PROBLEMES DELS OBRERS 

SON LA NOSTRA PREOCUPACIÓ.,.» 

«...CRF.AREM INSTITUCIONS QUE DIG

NIFIQUEN EL SEU TREBALL I TIN/ 

DRAN TOTS LA SEVA CASA.. . 

FRANCESC MACIÁ 
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(Vé de la 1.* pág.) 

derrocament fins a la base de les quimeres 
imperialistes i uniformistes, i de les solu-
cions equivoques en la convivencia i apro
ximado deis pobles. 

Nosaltres conectem decididament amb 
les noves i saludables corrents universals. 
Aqüestes corrents que rehabiliten els po
bles balcánics, que desvetllen la fraternal 
Sicilia, que sondroUen els pobles del'India 
i el Pacific. Aquests aires que, agitats per 
les hélix deis avions i les ones radiotelegrá-
fiques, Wllkie, el candidat nordamericá, va 
comprovar que arribaven a tots els ámbits 
del món 

La nostra veu coreja amb entusiasme 
aquesta clamor universal i el nostre movi-
ment s'hi adhereix sense reserves. I sino 
podem admetre el llenguatge deis cofois de 
les anteriors legalitats, sí que ens plau de 
transcriure, l'inici d'un article publicat a 
Méxic peí Secretan a Catalunya de la U. G. 
T., Miquel Ferrer, que copiem d'AVANT, 
órgan del moviment socialista en la clan-
destinitat. 

«El moviment obrer peninsular i la fu
tura Confederació de Repúbliques Ibéri-
ques. — L'establiment d'un régim de convi
vencia peninsular a base d'una fórmula que 
garanteixi la independencia de les diverses 
nacionalitats ibériques i estableixi la seva 
interdependencia, es un deis problemes 
que ha de precupar-nos des d'ara, entre els 
que tenim plantejats coma primordinls per 
a l'enderrocament del feixisnic franquista i 
la reconstrucció del nostre país. 

L'OBRA SOCIAL DE FRANCO 

Amb el Subsidi de Vellesa, Franco ha 
«assegurat» una mort prematura a tots els 
assalariats. 

Amb el de Maternitat, el raquitisme de 
tots els nadons. 

Amb el Familiar, la major perturbació 
entre la gran familia obrera. 

Amb el d'Enfermetat, la tuberculosi i 
les pitjors epidémies a tot el país. 

Si no, que parlin les estadístiques, que 
peí fruit es coneix l'arbre; i és un escarní la 
demagogia governamental que representa 
Tactual legislació social. 

Perqué amb tot plegat, l'assalariat no 
arriba a fer-se un sou que li permeti de 
viure. 

Práctiment, a travers de tantes conces-
sions, co ques'ha assegurat, realment, son 
cent mil places mes pels taüls de la F.E.T. 

CÁTALA! 

L'HORA DE L'ALLIBERACIÓ ÉS 
PRÓXIMA. 

L'HORA DE LA RESISTENCIA EFEC 
TIVA IMMEDIATA. 

QUE EN ELS MOMENTS DEL NOS
TRE TRIOMF. NO HAGIS D'AVERGO-
NYIR-TE DTIAVER REGATEJAT EL TEU 
ESFORC A L'ACCIÓ DE LA RESIS
TENCIA. 

ATENCIÓ AL DÍA «C» ! 

ATEN ESTRÍCTAMENT LES CON/ 
SIGNES DE LA MOBILITZACIÓ CIVIL 
ANTIFEIXISTA! 

PROPALA I SECUNDA TOTA AC/ 
CIÓ QUE RESPONGUI A LES DIREC/ 
TRIUS INTERIORS 1 EXTERIORS CON/ 
TRA LA TIRANÍA DE FRANCO. 
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