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HI HA UN SECTOR QUE... 

Al Front Nacional de Catalunya, cada sense etnbrutir-se, sense cometre immora-
dia se li integren nous sectors, que, dintre litats ni irregularitats en la seva gestió; so-
o fora del país, han entes que la renovació friren, llavors, els dicteris, la desconfianza 
de les persones i els procediments en l'exer- o el menysteniment deis «purs» anti-feixis-
cici polític, és peremptória i imprescindj- tes i, de vegades, la presó, en un i altre pe-
ble, ríocte. 

Pero, el Front Nacional, que no és avui Aquest sector que encapcalaríem amb 
encara una formació ma?siva i definitiva- els noms gloriosos de CARLES RAHOLA, 
mcnt articulada, que continua essent una DOMÉNECH, LLUÍS ESCALER, Dr. VI/ 
porta oberta a tots els qui comparteixen VANCOS, afusellats per Franco, després 
un criteri de democracia estricta i de pa- d'haver mantingut, durant la revolta, una 
triotisme irrenunciable, defugint estridén- actuació d'oposició i aminoramcnt ais ex-
cies i incompatibilitats carrinclones, sent cessos deis «incontrolats», després d'haver 
una prec'ilecció especial per un sector de afrontat durant el predomini anarco-comu-
gents que ha devingut, naturalment. reti- nista el risc que representava servir els va-

cent.^ 
VOLDRÍEM INTEGRAR. PREFE-

RENTMENT, ELS QUI, HAVENT APOR-
TAT'A LA NOSTRA VIDA CIVIL UNA 
COLLABORACIÓ HONRADA I GENE-' 
ROSA, HAN SOFERT PERSECUCIÓ PER 

lors democrátics de respecte a la vida i a la 
llibcrtat deis ciutadans, a base d'ajudar i 
intervenir a favor de les victimes d'aquelis 
excessos. 

Per tots els vei'nats trobeu bona gent, 
que ha sofert dany en els seus béns i en la 

LA JUSTÍCIA INJUSTA DEL PERIODE propia persona, per causa de llur cívica 
ROIG, ADÉS, I DEL PERIODE FRAN/ bonorabilitat; ciutadans amb un «palma-
QUISTA, SUARA. res» d'actcs digníssims, de comportament 

D'aquest sector, vexat, amargat i esba- exemplar, d'accions arriscades a favor 1 al 
rriat per les nostres ciutats i viles, d'aquests servei de l'ideal democrátic de respecte i de 
digníssims ciutadans que compartiren cá- llibertat; ciutadans conseqüentment des-
rrecs i exerciren funcions representatives, bordats per un i altre extremisme incivil; 

, abans o dintre el períod,e revolucionan. homes, profundament defraudats; homes, 
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LA VETLLA DELS CONJURATS 

La fosca nit tot ho ha adormít; 
la valí, l'aigua profonda. 
Entorn s'estan els címs vctllant; 

el cel va fent la ronda. 
Movent, movent va lentament 

la munió lluidora 
deis justos protectora. 

Veníu, veniu: porteu, furtius, 
enginys amagadissos: 

mes forts que abans son els tirans 
per fer-nos fonedissos. 

Prudents, prudents, mes que valents, 
la lluiuta és ben incerta. 

Companys, companys, alertal 
Ben junts, com troncs en bosc espés, 

servem nostres agravis: 
ens farem forts en nostra fe 

i en els records deis avis. 
Sol! Surt ardit, Henea la nit 

i sa nissaga a fora!... 
En nom de Déu, a fora! 

* (Trad. Joan MARAGALL) 

que volem reincorporar a la vida púbüca, 
perqué el nostre país pugui recobrar una 
tónica normal de civilització; per que llur 
trajectória és penyora de seny i d'ímpetu i 
de virtuts cíviques, enfront de l'arribisme i 
de la lleugeresa deis oportunistes, acomo-
daticis i desaprensius. 

Pretenem l'incorporació d'aquesta aris
tocracia de l'esperit i el cor. perqué son el 

millor Hevat i l'espill per la nova generació, 
escandalitzada. desmoralítzada i malave-
sada, per les consignes i conductes deis qui 
deturpen i envileixen, en un i altre camp, el 
regiment de la cosa pública. 

Sabem i ens expliquem la retractació 
d'aquests ciutadans. Pero, voldríem rein
corporarlos a la política activa per rao de 
sanejament, de rehabilitació i d'evitació 
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VICTORIA A FRANCA I A ITALIA 

Mentre el core va acabant de rosegar 
el fil que sosté l'espasa de Damocles da/ 
raunt la testa del régim franquista, consta/ 
tem com els pa'isos, geogáficament mes 
próxims, consoliden o es dísposen a con/ 

d'encara nous lamentables desbordaments. 
Sápigucn, tots ells, que el Front els es

pera per a fer-ne l'eíx, el nucli orientador, 
de les inquietuds de cada districte i de ca
da localltat. 

Els demanem que s'imposin a si ma-
teixos; que reaccionin de Uur justificada 
decepció; que. per mal parats que n'hagin 
eixit, vulguin retornar encara a la palestra. 
No pot ésser que la bona gent es tanqui a 
casa seva; llavors els malvats s'apoderen 
del carijer i la propia casa ens devé una 
presó; és necessari el retrobament, a la pla
ca, de la gent, que a travers de les ocasíons 
i les excitacions. no s'ha embrutat encara 
les mans I son, precisament, aqüestes 
mans les que deurien recobrar les regnes 
de l'adminístració pública. 

Llavors, la convivencia será un íet, la 
adhessió i coliaboració del poblé será fran
ca i confiada, l'administració honrada, la 
política dignificada... i Catalunya prosse-
guirá el seu cacií glories, la trajectória que 
la mort de Prat de !a Riba ínterrpmpia i 
que l'aparicíó deFrancesc Maciá podia sig
nificar. 

Advoquem per una política elevada, 
una política d'ideals i no de baixes i ego'ís-
tes apeténcies, deis qui utilitzen els ideáis 
com a pretext. 

solidar Uur vida civil damunt les directrius 
que nosaltres compartim plenament. 

A Franca, el poblé s'ha pronunciat per 
una rnoderació revolucionaria. No pas per 
a la reacció o per les velles patums dema-
gógiques; ni menys peí centre híbrid o in-
operant, sino pels partits de la resistencia i 
de la transformació social i espiritual, a 
base de rnoderació en é!s procediments. 
Fent eíx de la immediata futura política un 
partit confessional, amb una espiritualitat 
i un idealisme evangélic, del qual n'estan 
a cent llegues els católics oficiáis de casa 
nostra. 

A Italia, el poblé s'ha decidit per la 
República, una República administrada 
majorment per cristians socials. Tenim la 
seguretat que a les ments anquilosades del 
nostre país, aixó sonará a incongruencia: 
nosaltres, ho comprenem sincerament i 
ens sentim identificáis amb els qui han 
sabut conciliar dues posicions, que només 
l'esperit de privílegi i explotado feia fins 
suara antitétiques. Una República amb la 
necessária flexibilitat per acollir, per afron
tar i resoldre els problemes peremptoris 
que només una forma de govern, deseixida 
deis interessos creats i deis mecanismes 
tradicionals —tradició de tra'íció ais justís-
sims afanys populars o de saboteig deis 
mateixos a travers'de tots els temps —. pot 
viabílitzar. 

Només la República a Italia pol donar 
una solució harmoniosa ais problemes plu-
rinacionals i pot actuar incisivament en la 
labor de desarrelar el fexisme i de reinte
grar la massa treballadora a la confianca i 
adhessió a una obra governamental. 

El problema general d'Europa és el 
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comprometre a la col'laboració governa-
mental els grans moviments de masses, 
que d'un segle encá han emergit a la vida 
civil en un pía d'oposició i de revolta la-
tent; oi mes excitats peí menyspreu i acor-
ralament que el trípode reaccionan (contu 
berni militar-clerical-capitalita) apuntalant 
governs tiránics, periódicament li ha inflin-
git. 

A aquesta integració popular en la la
bor governamental, el Front Nacional de 
Catalunya, hi ha advocat des d'un primer 
dia. Contra el parer deis pusiliánims i deis 
míops, hem cregut sempre que el concurs 
del poblé en actiu és viable, fructifer i posi-
tíu per tots conceptes. A travers d'aquesta 
col'laboració persistent i renovadora, la 
bona gent anirá placant-se en la gestió ad
ministrativa i l'organisme estatal será d'un 
rendiment molt superior, en tots conceptes. 
Sobretot, es desinflaran els moviments per-
turbadors, díscols iquimérics (intrínseca-
ment revolucionaris),\per manca de pretex
tos i raons obvies. Quan el poblé vegi ciar 
que amb procediments legáis i pacífics pol 
realitzar tots els seus propósits, optará na-
turalment per la legalitat i l'ordre. Les re-
voltes i llurs quadrcs shan nodrit sempre 
pels decebuts, exasperáis i postergáis per 
la contextura governamental intransigent i 
repressiva, que els repel'lia injustament i 
sistemáticament. 

Creiem, sincerament, en les noves for
mules de conciliació i de cordialitat civil a 
base d'una recíproca predisposició a la 
comprensió, a la proximació i al diáleg en
tre tots els sectors de la població. Sabem 
que el poblé majorifari será sempre mode-
rai i afanyós de justicia. Sabem que el po
blé reaccionara sempre al costal de les ac-

CORPUS DE SANG 

CCXLVI Aniversari 

COMMEMOREM LA PRIMERA RE/ 
VOLTA QUE INICIAVA EL POBLÉ CA/ 
TALA CONTRA L'ESPANYA CENTRA/ 
LISTA, CONTRA EL PRUSSIANISME DE 
L'EXERCIT CASTELLA, QUE REITERA/ 
DAMENT A TRAVERS DE L'HISTORIA 
- I ACTUALMENT AMB FRANCO AL 
DAVANT D'UNA MANERA CÍNICA-HA 
TREPITJAT LES NOSTRES LLTBERTATS. 

EN EL DIA DE CORPUS DEL 1640 
ELS SEGADORS S'ALCAREN PER A 
DESLLIURAR ELS PATRIOTES INJUS
TAMENT DETINGUTS-COMENTENIM 
AVUI-, PER PROTESTAR ABUSOS DE 
LA SOLDADESCA-COM AVUI DE LA 
OFICIALITAT I DE LES DEMÉS FORCES 
REPRESSIVES-I PER A PROTESTAR 
DE LES EXANCIONS IIMPOSTOS QUE 
S'IMPOSAVEN ALS CATALANS-COM 
AVUI-ETC. 

AL DAVANT DEL MOVIMENT VA 
POSAR-S'HI EL CANONGE PAU CLA/ 
RlS AMB UNA FIDELITAL, INTEL'LI/ 
GENCIA I HEROISME QUE AVUI VOL-
DRÍEM PER LES NOSTRES JERAR/ 
QUIES ECLESIÁSTIQUES; CANONGES 
ALMENYS, JA QUE ELS BISBES SON 
FUNCIÓN/ RIS FORASTERS IMPOSATS 
PELS MINISTERIS DE MADRID. 

cions generoses, honrades, abnegades i ca-
valleresques. deis cavallers de l'idealitat. 

El que cal acabar és la demagogia i 
l'escamofeig. El que suscita la prevencíó i 
el refús o disianciació del poblé és la mur-
riesca o la bandarreria, que es camuflava en 
régims, que preienien ésser de lliberfaf. 

El resulfaf de les eleccions d'Italia i 
Franca ens confirmen i esperonen en la 
resistencia i combat per una nova estructura 
social i plurinacional d'Espanya. 
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