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Barce lona , Maig del 19*6 N. XVII 

Dn d e i s á r e t e que 1 
G ! d ' s s s o c i a r - s e en ag rupac ión 
riela 

F-DITO?J AL." 
stat feixieta actual nega ais ciutadans es 
•orofeeaiosale encarregadea de la defensa 

seus interessos. 
Lee classeS ditee humils, de treballadors manuals principalment, están 

en una situació de miseria i de fam que fa molts anje no havien conegut.Per 
t. lluiter contra aquént estat de coses caldrien organitzacions profess^onals 
•fortes "*' lliures. Pero la seva existencia no convé a l'Esiat.i ncr a.:.:::*» nof-a 
>•.?. •' ciutc.dí-u • oí írct d'associar-so. 

Els sindicats oficiáis no def^nsen ele órete dols tteballadors sino les 
conven! cnQiea i els interessos de 1'Estat. I com que aque3t es conservador, 
vol dir que defensen c Is iüter^asos i les conveniencias deis oapitalistes. 
"El feixisme, diu l'abat Sturzo, ha arribat a ésser progrossivament la reprc-
sontació política de les forcee cemservadorea mes actives i mes emprenedoreo. 
La eova política fiuancera i ecoroasica respo.i a 1* exigencia dele elementa 
que de fot dirigeixen tota 1'" activitat govoruamentái. L* oliminacio de les 
oposicions politiquee no ha. tatat paral, lela a una ̂ eliminado económica qu^. 
hauri^ ostat impoae'iolü, sino nones a la disminució o la miuva defca que nau-
rieupogut polaritzc.r al BOU voltat leo forcea socials adverses: obrera, do-
}nts, artisants, potito rentiatee, profossions liberáis.'1 "El fuixiemo es un 
corront do conservadurismo- jccnom&o disfressat do rovolució política." "Di-
reu, íoixietes, que aixo óo fala; que el íeixismo es sindicalista, i ha orge-
nitzat les corporaciono obroroa a les que concediu tanta importancia.Poro 
co bon frcil contostar-voo: ei los corporacions íosoin 1'exprésalo cl'una con-
oopció económica independont, susceptible de manifoster-se mitjanpant uncri-
teri advero, crearíen deesoguida el dualismo entre elles i les cíaseos ri-
quoe 
ment 

i d'aquesta vanara portaríen al feixiomo al fi i portarírn el rcnaixo-
d'un antagonismo polític." De la contrmplació del panorama intern d'Es-

ppnya os docpr..n qu- Lluío Sturzo té tota lo rtá..Predomini de leo claaooo-
oconbmicamrnt fortes, grans ccncentraciono de capitals, injusta diotribucio 
de la riquesa. Aquost mal no 6a non* a l'entat oapeayolj Ara, ol foixioac 1' 
ha vingut e agrcujnr. Crciom qur los lliures corporacion3 obrares ajudarán 
a solucionar equeatr injusticia i err aixo exigió la llibertat d'aasocia-

-ció. Di'm aindicats lliurrs i indouendento* Lliures d1 intorvciciona cstatals 
iuc no fan sino dificultar la seva labor i fcr-la ineficac. Lliurc do caci-
auismo personalista al qur tant só.n aficiónete ol3 "caudillitos" de tecros 
onlía. Lliuro d'influonci's politiqueo moltas vegados inoportunos. Cal que 
ola sindicato dVfrnoin els dr< t o inriiscutiblos de les masaos trobal.ladorco, 
sonso que os pordi el trmpo oatr< t'.nint-noc a crear tanto sindicat -. com par-
tita político exioteixin. Un sol sindicat: un sol instrumont al sorv:i de la 
producció i ¿o la .proaperitat a Catalunya. Soaso un si.idicat fort, lliuro, 
,bno,̂ at i' disoosat a la lluita, ve icm b-en difícil 1' e stubliment a Cataluu/a disposat 
d'ouqoota domocracic. viva, i_progreooiva 
oolo que lluitem. 

aquost ordoaamewt social millor 

-* . * 



POLÍTICA INTERNACIONAL. 

Un any dcspréc do la Victoria 

Que lluny én equell mamg do 1245 que voic acabar la guerra, a Europa, 
* • » - i . • J_ . _ i 1 i *_ • J. _ _ o . _ » A — enea o'ha viscut tan intenGament i e'han viscut acontcixamontD 

distancies. No 
tan 

que 

aleshoren 
interesoants que sembla com BÍ s'haguesr.in allargst loo distancies. No di 
poBcm d'espai nocconari per e tractar, ni quf foa cequematicament, tot. cl 
durant aquesta darroro dotzo mo30G ha ocorregut. Sia'ns perdonada, doñeo, e,-
queota omiosió i paooom a parlar (tambó haura d'ésscr d'una manera brou; ce 
leo conuoquemei«s dolB GUCCOGCOS paacato i dolo principáis problcmes planta-
jato. ' '•• 

La humanitat camina cap a una ordeno ció Gocialiota care.ctoritzada por 
la incorporació de loo moa amplios masooo populcrB ais cercluo do dirocció. 
formació i cultura. El transit do 1'actual ordro domocratic burgos o capita
lista al nou oiotoma social ha d'anar acoiKpanyat,a la í'orpa, do convulsión,.:, 
do di,fícilo problomes i troncacolls irmumorabloo. La guerra quo ara fa un EUÍ 
•acaba al uootro continont, no ha fot oinó accolorar el ñas'del síntoma yyll 
c l'ordro nou' Leo masaos han ootat doavotllados i ningu, ara,sera capac. d.j 
doturar ol motor do 1\* historia. 

Ara bó, oi rio problomos que aquesta roordonauió de Ir oociotat compor
te, unim OIG quo ons ha doixat Ir darrora conflagració, vouroin tan confúc 
rooultrt quo por forca. haurúm do comprondre porque no s'he donat oncara ti 
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ron l'ostabilitet anhelada. I, ultra, hem d'ufogir-hi encara, l'acció per
turbadora de certo córelos intrggcnts que procuren por tots oís mitjans or 
torpir la ¡nrría del món cap el uou equilibri. i que procáron, tambo, ontor 
bolir los rolacionG dola que, voncrdore,-han aesumit l'ingrat prper 
dona doro del món. 

Ca.minom e pasaos GOgurc i decidits car> a la pau. Ele foixiotoo 
cionaris diuen que aquesta no os veu r r cnlloc i quo, en canvi, ¿*s 
una nova guerra. NoBaltroo no tenia por costum amagar OIB problemoo, 
trari, preferim esguardar-los front a íront i ro3oldre'ls. Proclamem, por 
tant, que Les dificúltate son moltcs» quo ola interesóos son molt oposrtn; 
que oís que han de morir tenon ganco de viurc i que cío quo no han yiocut 

do re. or-

i roac-
imminent 
al con-

mai teñen ganes de dcixar, d'una vegada, la nort. Proclamem que oora molt 
diáicil rosoldro totes loo qüestiono plantojades. Pero outum seguro també, 

viat, >,otser molt avia.t, tindrom la pau i l'ordro pols quo. han mort «. quo 
cinc ;nya do guerra mes do vint miliono do porsonoo. 

A Franpa ol referendum popular ha. robutjat la Constitució quo havia ca-
tat aprobada por la Sanatituient. La vella disyuntiva, "democracia o dicta
dura del prolotrriat" sembla que ha estat el que do nou s'ha plantejat ara 
ais francesoo. La potita diferencia de vots entre oís "si" i oís "no" fa 
que la solució definitiva, no vingui fins al juny. 0 ÍÍIIB el gener vinent, 
potsor. ! 

Mentrestant a Nova York la subcomiosió d 
regada d'informar- sobro el problema estanyol, 
ínados i vingudos. Moltes naraules. Que en so 
recoldre do debo la qüestio d'Espanya o um no 
tervenció? 

el Comité- de Segurotat encar-
treballa. Reunióme oecrotec. 

rtir# de tot aixo? El desig do 
u asoaig de la funeota no-in-

Convencem-noo d'una vegada ,de que la solució del nootre problema cotí 
farem a Franco i oís militara 
trmsigont. Fins a assolir, 
de catalana o fina a imitar 
do companye nootres que, dea 
odreixen avui llure-osooo por 

nomos en los nostres mans.'Amb la lluita aixa 
i fala.ngistes quo. l'apoien. Amb una lluita in 
amb el triomf, la nostra llibertat d'homos i 
l'cxemplo de qualsjevol d'aquoots dos milions 
del Preoident Coapanyo al combatent anonim, p 
algún dele campo abandonats i maleito de la po] ínsula 

«J.V. 
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,» -. • •• • EL NOSTR.E PRIMER DE TiAIQ ¡ 

t Sompre hom maldat dos d'aqueatos paginoo d* ORIENTACIONS,' per a don~r \ 
" Rcaiatoncia catalana un anpli contingut positiu. La nootrc Reoiotencia ;io 
-)t comp^rar-oo a. la de pr.xsooo acupato por forcos cstrengereo, en oís quala 
vial'aecio era cboorvida per la defensa contra l'iiivaaor temporal. Catalu
ña, cal no perdro-ho de viata, ca un peía ucupat dea do l'aoj 1714. D'clop-* 
•veo, le reoiotencia a'he conecntrat en una minoric que, servant diño l*an.i 
» un aentimont viu d'aquella ocupació, ha portr.t d'una generado a l'eltra ' 
couBcioncie de la nostx;a poraonalitet nacional. Aqueatc. roaiatoncia o'ha , 

Lat carnetarits&da, al correr ola --nya, por don factors. 
I a cando do política del paía ocupant ou relució emb el 
i-tern: l'evolució do lee idoue politiquea al continent. 

Quina és la forca d'aqueBts dos factors en l'hora actual? 

El primer, 
LIO otro, L'Í 

iutern: 
.ltro, 

ocupado ha arribet e un limita de duresa no re 
El militarisme csstella ha vist que Catalunya 
la seva política de pseudo-unitat hispenica. NO 
del "pla-Eranco" oer a deecatalanitzar el aóstra 

D'.una bande, el regim d' 
Lstrats desdelb seu inici.' 
¡ el principal entrebanc en 
il insistir en els aspectes 
ible.'Des de l'afusellament d1intel.lectuals peí Bol íet d'eBcriure en ca
lla (cas de ,Caries Rahola) fins a le clausura deis nostres centres culturáis 
o ha deixat d'asaajar-se cap meaura. Si eixc- ons impose, do donar a la ron:s 
oncip catalana unos directriuo nacionals, d'eltra banda hem de conectar-la, 
'ecord amb les nostres convicciona deaempre, amb les grana linios del mo-
;nt politic mundial. x 

No hi ha dubto que-la democracia ha sortit enfortide. do 
lueota conturie., poro no es m^uya rvidont qu>. 
19 

leo criaio d' 
ol voll liberalismo 6s incr-^ 

de frontar ola uroblemco deis tempa nouo. El liberalismo salvant ol qu i 
do perdurable, ós un moviment.n' gatiu, um obBtaclo por a los greña embru

ja do carácter col.lectiu. La democracia coree, noves formen de perfocciona-
unt on el trasit dol liberalismo al aolidarisiac, matitzat divoraamont augona 
i geografía;., • ' 

Aqueot oontit modorn^uocial, óa el quo volom infondro a la noutra roaia 
;ncia. "Catalunya no aera, lliure fino quo- aiguin lliuroa tota i cadaacun 
la catalanB", doiom oíi la ponencia "Política aodal" aprovada un ol con-
res del í'.U.C. do l'any lst4.^1 ula catalana no aeran lliurec montro no ca 
dimciixin do la servitud oco&omica. 

Voldríem que en aquoot primer do Liaigola <. atudianta -ule intol. loctuala 
a general- gircaain ele ullo a la nootra aoferta clacao obrera i moditoadn 
lo OJUO problemoB. Ela aouo angunioaoa problem.ee, a doograt de "políticao 
.cialoB del Régimen", do "ooguroa, aubaidioa y primaa" i altrca trotallen 
..b que una governanto criminala i ineptos manten magnífico negocio, diaai-
Alata amb mincec conceoaionG, abaorbides por un progroaoiu encarimont do la 
idr. Voldricm també que el o obrero ^o doncaoin compte quo ele aeuo problemon 
ónolB problomcB do Cotalunya, que no troburan-aolució completa oino diño' 
ol marc d'una politice nacional, ampia i juata. I quo^aquota meditado 
riBtal. litzesen .una estrota cooperado rlins la Resistencia, on la íluit." 
or la Redenmció nacional i social de Catalunya ha d'unir tóts els cateiruio 
-Lga-és d'a-uest nom. * 

• • • PAC-SS 

\ CONSIGNA D'AOUE^T PRIliER DE MAIG: "ÜNITAT SINDICAL CATALANA" TOTS ELS TRE 
'-.LLAD0R9 CAT^LÁNS DINF D'UNA HATEIXA SINDICAL QUE DSFENSIN DE DE30 ELS INTE 
^SSOS DE LA CLAS8E OBRERA I DE CATALUNYA! • 

{ • . / .' ' • fc'AEAT MARCF.T DE lilOHTSERRAT . - • 

Ha mort Dom Antoni Ll. ¡uarcet, at .t do Montserrat, presidont deis nostreo 
OCB ílorala que tí'haguorcn do celebrar, qu.au la Dictadura, a Tolosa do 
ionguedóc.' Era nat on l£78 i encara no tenia 'ÓO anys quan fou nomenat abat 
oadjator. • ¡ 

La Bove,. figura te una significado que volem aubratlle.r en aquo3tOB 
lunes, puig hi ht. molta gent quo no xa conoix mes que yor la pompa oficial 
J 'les oxoquios. 

(aegucix a la plana 4) 
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Catalunya tó loe HOVCS megíetratures espirituals i l'abat de .Montee;--
-: n'óe una. A l'edat Mitjauá oís abata de Ripoli, de Sant Cugat, de Pclv. . 

i Santes Creus i Montserrat representaven dina la^vida política catalana : 
eBtanent de la intel. ligencia', com'diríem avui; Pero "la "cadena glorioda d'a-
quelles abedies fou trencada,amb una ex'cepció. Momea Montserrat ha Bóbreviu-
cut a la caiguda dles moneatirs que avui no son sino panteona buite'o ar
quitectura o eoculptura reataurades, ;qúe:fan encara mes trioteca quan-í-ho oóa 
ai'3 mñres de propaganda. ' -r '•''•• • • ' 

• I Montaerrat ha mereacut d'é^cer aquella excepció. Hi ha iaone3tira a 
Catalunya on ja noméo podem escoltar el reaso de leo veua de la historia an-
tiga.-Montaerrat ha pogut aervar el dolí vivent de la nootra tradició espi
ritual i d'ella n'ós fecundada la hiatoria d'evui' i de doma. 

Per aixo Montserrat ÜD una forcr que tothom, penoi com pensi, cr̂ -gui J 
D.c cregui, aap qû ' cal tullir uñ cuiupto on kmccaiúca do 1' ordre'integral ¿o 
Catalunya, •' • • : •'•' . ' -:' s ' byp 

iil jaef.it ccen graa part de :1' cbat- quo acaba de morir. Amb empenta jo-
,/veüii, amb^traca diplomática fiaiooiiic; i romana, emprenguc la taoca do la 
restaurado de lo/vida cultural montcerratina. I la porta a terme-.romanent 
aempro fidel a la lloi de la térra. ' • 
, De la mateixr'manera que lea afraua do Ice muntanyea hi multipliquen 

la potencia do la vcu de'loo tompeatea, el preatigi que ha. asoolit Ir cul
ture moutoerratina, exprecoada oemprc en Ir nootra llcngua, reooona arreu 
en onaden d'expcnaió rmpliaaima. I tot alió que ha donat a la vida roiigioca 
do Catalunya una tónica diferencial, i carreteríetica, que l'r.llunyr de la 
carrineloneria fácil i nuperoticiooa, éa degut a.la manerr com Montoerrat I: . 
int''Tprct" t i guiat el corrent de 1? devoció popular. 

La liturgia i'rl cent «religión, cía eatudio .bíblica, l'rrt poa^t al o*¿ 
vei del temple, Ir ciencin de 1? inveotigrció hiotoric~ i bibliográfica, te 
aqueatoa cooeo i molten mea han tingut en l'rbnt Marcet un orientador que Ice 
•hr inarcedca amb el acgcll montoerratí, que éa equivalent al aegell de Cata
lunya. La aeva obra de depuració ha eotet eminéntment nacional' perqué mé.i no 
fou^tarada de localisme miop, afalagador de les petites habituds1de'la geni 
ingenua i primaria. De la mateixa manera que tingué el coratge de despullev 
•laimatge de la Verge de mautelle i dra^eries que li treien pe^aonalitat, î  
que ens féu,admirar lea línies meravelloaes do la seva esculptura, despulí! 
la tradició muntsorratina de totB els addfftenta que en jpodien'fer simplesieut 
un eantuari pintoresc. I el que resta, incommobible' al dessota fou la neta i 

¡¡ íorta linca do l'espiritualitat noatrada. 
Avui tota els bisbes que ens envien son foraatere. Si hi ha alguna excon 

ció, és perqué l'afavorit porta ¿la galons de Oapellá de regiuent a la so
tana. Pero aqueata biabes forastera el.primer problema aub que topen i ele 
fa adonar do que son a 'Catalunya, éa l'íntin suport que els seus dioceeaanfi 
troben, per defensar llur catalanitat, en la roca triomfadora de Montserrat, 
I és l'abat Marcet qui n'ha organitzat la forca. 

Un tempe hi #agué que el reiFerran el Cetolic porta monjoe cretellans 
al nostre santuari. L' excusa era el restabiir-hi la disciplina. El motju ve-
ritable i subconscíent, desailotjar-ne l'esperit de la térra. Un copgua-
nyat el seu mee enlairat baluart, els altres no trigarien .a cauré,, I quan 
els pagesoB de la rodalia pujave-n en peregrinació i s'agenollsven davant ¿' 
un confessionari, unaveu imperiosa i forastera ele intinidava cridant-los.. 
'"Habla en Cristiano!". 

'Pero aquella conqueridora feren conquerits i igual que el profeta que 
vdent maleir, bcnc2a, llur veu interior «ceba per acordrr-so a la dol lloe 
Bant on^feien residencia. I l'abaí Cisneros fou una de les grana figucee de 
lá hietoria montsorratina. La for9a de la fe, arralada en aquelles munta-
nyes deBprcB do tantos centúrioa, poguó nos que la mala voluntat d'un politin. 

Avui Montserrat,.dosprés del llarg pontificat de l'abat Marcet, igual 
que en ola tempe de la nostra decadencia cue al.ludiem, ens donara vigoria 
per a^romandre fidels a la nostra catalanitat en la vida interior i desba
ratara els plans politice- deis que volen L.tilitzar. la forca religiosa com 
arma de diegregació. 

L'abat'Marcet viequé en ternas de la Dictadura de Primo de Rivera, de 
la desolado, del mon-estir davant de leB turbes encegadee per un atac pre~ 

. (seguoix a la plana. 5) 
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..nrat a trr'idoria, i de la dictadura falangista. Hague de don 
rou anell ais dictadora que hipocritament s'inclinaven davant 
íjovec iutoncions i Bahé trobar el camí por a deabaratar-lee, 
ülu ullQ deixava aeeegurada l'obra por le que tant he vi a llui 

Que l'imitin ele aeus succcsBoro i que tote^aprenguem 
Ion vifctuto de Ir fe i do l'ecperencaj sino tambe l'art de 
oportunitat'que ons portará a la victoria. 

d' 
1' 

:.r a be 
seu. S 

Quan ha 
tat. 
ell no 
ciicáci 

oar 3l 
abiu l&f 
tanca.'. 

oolajient 
a i do l5 

UA£CLUV 

NOIICIARI: 

poterd al local de la._Felange de 3 
la nit paseada 
aijtic Café dol 
d' ol dia matei 
lf'"obra predil 
era de gran pot 
voltants i desv 
jndema al matí, 
riados desfilar 

esclata un petard c 
deeaparegut "Ocíele 
x de 1'entrada de 1 
ceta del Caudillo": 
encía, causa una tr 
titila, a tot.. Bans, 
amb mal contrnguda 

en davant d'aquell 

ans.-Barco 
n una de 1 

lona, 4.-A la una i 10 minuta do 
es fineetres de 1'edifici de 1 ! 

de Sans". Aqueet edifici esta ocupat des 
O B tropos franquistes a Barcelona, per 
El "Frente de Juventudes". El petard que 

encadiaea general de vidres per aquella 
Hostafrancs, La Bordcta i lea CortB. L' 
alegria totB els veins d'qquestes bar-

lloc inquirint detalls del fet. 

Propapande nacionalista a la Univeraitat.-Barcelona, 4.- Mentre. es celebra-
yon una oxamena el Paraninf de la Univeraitat, han cstat llen9ats una pas
quine de propaganda catalanista per eloments do la Resistencia universita
ria. El fet com es pot supinar ha produit gran aldarull. 

Bombe 
ta 

al local do la Felenqe 3icl Clot.-Barcelona, o,- La nit paseada escla-
en un belco de le delectado de la Falange del Clot^ al correr Valencia, 

una bomba que destruí comuletemen 
portante deaporfectes a 1'edifici. 

p_p 1 ítiqp del flertit aocialiate o: 

el baleo i oceaiona molta altros i im-

- Ahir on une de leo 
artit aocialiatr. copa^-

rle pe.rtito monerquice i de drota contre-

Lponv_ol .-Bercelona, 7. 
T~B* enuncia, quo o\ f)a emicaiona per Eopan/a de le 3.E.C 

nyol creía necessária 1' entesa e.inb 
ric al regim franquista; Posteriors informaciono que reb aquesta Redacció 
confirmen aqueeta noticia. EU socialiatca cspanyols, tot i fent expreesic 
del seu rcpñblicanisme, crcuenarriboda l'horo de Col.laborar amb el política 
monárquica, donat el cas de que el Govern Gire.1 no éa reconegut per los grane 
pptencioe oatrengerea. 

He la mort do l'abat Marcet .-fciontocrrat, 16,-Avüi ha .catat ,enterrat en 
de koñtaerrat 
quo ha oatat 

'3 ,... Marcet, 
revestida de 

quo morí 
gran 

J1 dillune 
a-' ha 

Ü*J el Lioneet'ir, l'abat mitrat 
paseat, dia 13. La cerimonia, quo ha oatat reveatida de gran eolemnitat 
viet. concorreguda per nombróe públie de totes les comarques catalanes. Al 
arribar al sepulcre le comitiva ee trobaren amb un ram de clavella liigat 
ambyuna 1lacada catalana, ¿.omenatge'dele patriotea e. l'abat difunt. ' 

itorn a lea oxpprtaciona de ->atatea.-Barcelona. 18,- Ahir hi hagué un intent 
de. vaga ..er art dele obrera portuaria que es negaren a portar a cap el car-
regament de patates destinados a exportado. El moviment fou sufocat per les 
forces governetiveo. 

Avui, el governador civil de Barcelona, senyor Barbe., Jia manifestat 
^ls periodistes que era fcls que lea patates fosein exportades, i que aixo 
es- deia "con ánimo de ocasionar ün clima de descontento". 

1to,;;r)tat contra Franco.Oviedo. Duraut la viaita de Franco • a Astúrios,han fet 
o"ploBÍo- duea bombes que han nosat on rierill la aova vida, motivant la pre
cipitada eortida del "caudillo" cap a í.:adriíL. 

\ 



Il¿TALLS:_; ,, ..'". 

• L diusn".justicia militar" .-S'ha jutjat a unB"atracadoroa". En altres oca-
eicns hem aentit parlar d'ells i Babem que son uns patriotes democrátes, 
n.u:ta,dors incansables i esforeatB. N'han condemnat tres a mort. Els acuse:: 

. de crims que elle no han comes. Abans de comencar, la sentencia, ja era re
dactada; com seaipre. " ' '' 

Tres patriot entines que esmeren 1-i-hora de 1a mort a la puesó Lodel. Fe:, 
arribar la nostra protesta, a través deis consolatsvestrangers, a tots els 
recons del món. 

I lluitem cada dia mes decididament per que no es puguin cometre^ meo 
. asBesaínat-a d'aquesta. 

"El erm es lliure en un país que no ho éB". Éa cert, Is ben lliure i 
.oficial, inclús.j.- • :• 

."Todo por la Patria".- A partir del dia 15 de juny no hi haurá mes oli de 
raccionament. Aquesta éa la noticia que la "Comisaria de Abastos" intenta 
evitar que es propagui. "Ja ho sabrán quan siguihora" diuen. Ens donaran 
margarina i podran tonir mes aoldata, com GCring. Exportaran' 1' oli i'obtin-
dran divises, mercaders inhumana. Espanyn será mes gran, diuen ells. • 

I el numero de tubrculosos i de desé^Derats també, diem nosaltres. ÉB 
~.e.ll,o.[ de ."Todo por la Patria"!. 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS .ha obert el concura per a el preini PRA1' 
DE LA B.IBA ofert a treballs d' investigado aobre llengua, historia, art, li
teratura o arqueologia de lea terrea catalanes, o bé sobre cienciea,, que 
enguany tindran prefere ncia. % 

L'import del premi sera de u.OOC pessetes i sera adjudicat el 23 d' 
Abril del 1947. Lea obres hauran d'ásser preBentades a la Secretaria Gene
ral de 1'INSTITUT abana, del Ib de Mar; proxim, cacriteo on .cátala, jaa.ca.io-
grafiades i totalnent inéditos. 

DEL3 PERIÓDICS DE LA RESISTENCIA; 

HORITZONS, publicado adherida al Front Nacional de Catalunya, diu en un 
article titulat "Politica realista del Caudillo": Ouan els generala primo-
riveriateB vacil. laven o negaven llur- col. laborad© a la naixent República. 
l'Abril del 1931, Franco a'avanca 8 enaltir lea e£el.lenciea del régim per 
'í.syegurar-ae la continuitat en la Direcció de l'Academia militar de.Sara-
goaaa.' ; 

Quan Sanjurjo i Goded-a1alcaven en armes el 10 d'Agoet del 1932, fran
co romanea a 1*expectativa. 
• j Quan Gil Robles esdevingué ministre de la Guerra, Franco fou el aeu 
i incondicional cap d'Estat Major. Avui-, pobre Gil Roblea, no éa acceptat pcl 
•general Franco ni com a cira-botea. 

Quan el "Glorioao Alzamiento", mentre uns victorejaven la Falange.i 
altres el Tradicionaliame, olí proclamava l'Estat de Guerra a Canáries Bota 
eltrilema república do>Llibertat, Igualtat i Fraternitat, .. per sicfccae. 
Tros mesoa mea tard,pero, a'oferia roaolt com a campió do la fórmula genial 
de "Jefe de la F-alange Eapanyola Tradicionalista". 

EUZCO DEYA, organ de la Resistencia basca, publica unos manifestacions'fot< a 
pcl Sr. Largo Caballoro, poc abans de la seva mort, al ministre Irujo-i al 
cx-diputat base, Landaburu. Entre altres coses diu Largo Caballero:".».orce 
que l'oqullibri economic d'Espanya no podra lograr-ac, aoneo donar a Esp-ui.ra 
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Jjna organització que rospongui a la seva veritable formsció. Jo soc (5cf« r. . 
.¿13 regionalista. Fentre Espanya no sigui un conjunt de regions que ri_. ..'::• 
~mb facúltate suficientsper a desenrotllar lee seves possibilitats economi-
quos, Espanya no tindrá equilibri econcmic ni polític lis precia qu? no 6nñ 
detinguem fins Q lograr una organitzrció política per Espanya en la que pu-
guin viure les regions ampliament; . . . " 

En un altre número, edició Absrri-Eguna, EUZCO DEYA, inserta un article 
nota el titol de "El que no diuen" que diu: -"La Gaceta"del Norte" ha recor-
dat que l'advocat Rugama fou objecte d'un atemptet fa 25 anys. 

El que no diu ésque en fa nou que Rugama fou mort a garrotades pele f/a,. 
quistes. 

-La prcniBa de Franco recorda que M.Gouin, president del govern francés, 
s1 evadí de Franca i passant per Espanya es reuní amb De Gaulle. 

El que no diu que GOÜIN fou tancat en el camp de concentrado de Mi
randa, • on comproba. els metodes franquistes. 

-Daranas ha párlat de "los lamentos que, pies para que os quiera, exa
laba Francia en mayo do 1910". £3*-1*£3/ 

El que no diu aquest corresponsal fugit de París "-e-s- /que"exalaba él 
cuando, uies para que os quiero", vingué corrent de Franca'- quan coinencaren 
a retirar-Be els seus amics nacis. 

-Una nota del minioteri do Relacione Exteriors ha dit que s'ha ccceptat 
la renuncia d'Aunós a 1'ambaixada del Brasil "en consideración a las razones 
de delicadeza que invoca". 

• El que no diu és que quan feia camí vers Rio de Janeiro, Aunós fou sor-
prén per l'acord del govern del Brasil, que el rebutjavc. en vista do les ac-
tivitats. sospitoses que havia tingut a 1'Argentina. 

QUE FELí?, N.41, corresponent al 10 do Maig diu: Tota la diplomacia espantó
la treballa per trencar la solidaritat mundial. Explotant i tergiversant.el 
cas de RÚssia, vol fer la falce entre poblcs que s'cntondrien sino fas la 
teiaenca d'ésser monacats en'llur seguretat. Aquesta menaca. prové del fci"c:is-
me camuflat a tantes t>a.nde-B. L'únic lloc on no es dissimula es en els ren
gles de Franco. Ells ja ho diuen ciar, foren els nuclis d'una crcuada contra 
un deis grans pobles de la U.II.O. 

PER CATALUNYA, N.2i corresponent al 18 dcL'aig en el que celebre el primer 
anivereari de la seva publicado diu: No es cert que no quedi altre camí quo 
ol d.e comunisme por a substituir l'abjecte regim franquista. Els comunisteB 
podran ésser-hi en la proporció que el sufragi els atorgui, pero hm serán 
oa ol camí que hem de seguir i al qual indefectiblement anem, el de la de
mocracia, l'únic que vol la gran majoria deis noBtres pobles. 

REDRECAMENT, organ del Blos Escolar Nacionalista, en "Preguntes i suggerén-
cies','comenta: Que té de mis 1'eBtomac deis militars i policies per a neces-
sitar un oummnistre extraordinari damunt del "suficient" i "esplendid" que 
tot ciutada espanyol té assignat? 

Per que els alemanys derrotats disfruten d'un raccionament de 330 g. 
diaris de pa. i nosaltres que tenim la fortuna d'ésser els ciutadans milior 
.aliméntate) d'Europa i el món oolamcnt rebom una barreta de 150 g. de pa... 
diguem-ne, "pa integral"? 

On és l'oli d'Andalusia, l'arros de Valencia, el sucre d'Aragó? Begu-
rament B'ha perdut amb quelcom auo tote trobem a faltar en el nostre Cabdill: 
LA DIGNITAT I LA VERGONYA. ; 

CÁTALA: ELS. GRUPS NACIONALS DE RESISTENCIA T'ESPEREN ! 
ESTUDIANT: ALLISTA*T AL FRONT UNIVSRSITARI DE CATALUNYA ! 
nlüTADA: LS RESISTENCIA NECESSITA DEL TEU AJUT: ENVÍA UN DONATIU ! 
LECTOR: SU&CRIU-TE A "ORIENTACIONS" ! 
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liai hem estat falangistes. Si mes no, perqué- tenim' vergonya. No ho so 
ríem encara que en Franco per a pujar al poder no haguea encea la guerra c -
vil, no hagues fot matar don milions de germanB nostréB, no hagués endolat 
ol noatre país i no 1'naguas enfonzat en 1'esclavatge. No ho eoríem encara 
quo no hagués fot tot aixo, peró com auo ho feu, i éensc res que ho justi
fiques, ho aom menys encara. 

Ultra, com a catalanB no ho podem ésser. Si mes no, perqué tenim ver-
gonya. Podríem perdonar els milions do germana nostres a ssassinr.tsj potsor. » 
Com'potsor tambó r.odríom perdonar'ol dol, la incultura, 1'endarreriment in-
tol.loctual, industrial, agrícola. Com tambó potsor podriem perdonar, ene:-
raque ho veig baatant difícil, 1'oinbrutimant de la joventut. Poro ol quo n. 
podrem perdonar os ol crim contra la nostra patria, i contra Euzkadi i 1': -
tac a G-alícia i a la propia Castellc i a Andelusia i a l'Astúrios foró'steg; 
i a tots uls T>oblos do la península. 

Per a. defensar-nos contra aquest atac es forma el nostro ostimat "Front 
Uiiivereitari do Catalunya". Des del primer dia, i perqué han estat ole 
traidora mes grana, hem donunciat i combatut ala col.laboracionietoa. Si c.. 
poguós col* laborar honrósament, dompeus, seria una altra cosa; poro fer-ho 
agonollat, amb el clatoll^nu sota el tall de l'ospasa, aixo no os propi de 
catalana, ni d'homes do bé. Col.laborar amb l'enomic és un crim molt gran; 
poro col.laborar amb el falangismo i el feixisme centraliata ho óo molt moa 
encare. I les COBOS no han- canviat fins ací. Avui han oblidat la camisa bl 
va i a'han comprat un capell flexible i un coll emmidonat. Pero son els ma 
teixos. Els matoixos que tan bon punt posaren els talons a Catalunya cuitó 
ren a. estripar'-noo l'Estatut. Nomóa han canviat el léxic perqué ara ¿le 
convc per estar en bonos relaciona amb ele que han guanyat. Peré elo conei-
xom, BÓÍI CIB mateixoB. 

Si ens deixon dir quatre mote on cátala, i cantar ol Virolai i el Noi 
la Maro, ons pansen denprós, d'amagat, la factura i a l'cstrangor ho publi
quen com a proba de democracia. Aleshores en oís primero tomps, denunciare". 
elo col.laboracionistea. Ara han augmentat. Com que en el país deis orbo el 
borni óo rei,-totea lea mitjanieB eo veuen on cor d'emular a Gbtho. Tambo 
cía denunciem. Com tambó denunciarem a leo grano figures ai eo paosaven a 
l'enomic. Ara abunden ole col. laborr-cionistea, peró ai ens hi fixom tote te
ñen alguna cosa a amagar. Corren a corear la Bin.ocura que ela pferoixen i 
abandonen la trinxera que hauricn de defensar; la trinxora de Ctalunya i d i 
la Boya llibertat i de la seva cultura, porque OIIB no on gaaten d'aixo. 

A 1* altra banda, anb ola militara malparíais, amb elo falengistos, a..." 
.ola roooentita centralistoa espanyola, hi ha alguno catalana. Tingueu-ho 
ben preeent i eopcreu-voo: doma dirán que tot ho feren per aalvar el qi.e o. 
poguóa. Fan el noatre teatro, canten leo noatrea cancona, reciten lea nootro: 
pooaioa i eocriuon en la hootra llengua. Cada vero, cada nota, cada oil.l .-
oa i cada mot, óa un gra'd'encone a l'aasaaaí do la noatra térra. 

Comprenem que ea necceaaita molta fe per aguantar tant torneo'Boneo dc-
cauro. Poro un cátala aenae fe en Ctalunya ja no eo un cátala. La fe cna 
aguanta,- ella manté cnceaa en el noatro cor la flama de la lluita, Som re
belo, óo veritat, pero no volem deixar d'óoaer-ho. Volem la llibertat del 
noatre pobló i mea juatícia oocial. Col.laborant amb els franquistee no le
graron ni una cosa ni 1'altra. Recollirom noués unos quantoo engrunes quo 
per llaatima cnB Henearan. Pero noaaltreo,elo catalana,no en som do col.l. -
boracioniotea, njL rccollim leo engrunea. Nooaltres,' CIB catalanB, no volem 
elo roaegono, ainó el pa oencer. •: 

PERE SERRA 

i 
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