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CEDOC 
F0NS 

GQUOS 
umvEfisiTflfti « cflTr.iunvfl. Aficionáis«RcsisrcnciA-
BARCELONA, 24 de Julio! del 1946 Any III N. XIX 

DELS PROBLEMES DE LA TERRA 

Si des del princioi hem proclamat la nostra intenció de col. lab ora.** 
en la resolucié de tote ele problemes de Catalunya, a ningú ha d'ostranyar 
el eaber^noe preocúpate pele problemes de la térra i ele seua tréballcdcs,y¡ 
des de l'assalariat del camp \no per foraeter, gairebe sempre, menye dig
ne de la nostra atencio) fins al petit propietari, passant peí maeover,ol 
rabasoaire o l'aparcert 

Creiem en 1'existencia» del problema del camp, i no creiem que aquest 
siguí únicament.un problema de cultura, sino que és,també,de justicia dis 
tributiva. Si passem llargues temporades al.camp i ens acostem ais page-
soe no com aquell que s'acoeta a un obgecte rar de museu o a una antiqua-
.11a folklórica, sino tractant-los com a membres també del coa racional, ens 
adonarem de que les coses de la térra no van prou bé i que és precisa'una 
reforma radical si volem que la realitat sigui adequada a la justicia., (I 
no incorrem em la ingenuitat ni en la mala fe de molts que proclamen que,el 
problema agrari és'només el producto de l'agitació d'extremietes i provo
cadora aprofitats). Sabem el dificil que és tractar aquest problema.En pri. 
mer llocj la incomprensñó, l'abim que sembla impossible a salvar de recela" 
i suspioacies, ens fan, encara, ncostar ais pageaos creient veure en ells 

1 enemics i,- val a dir, rebent d'ells el mateix tráete. En segon lloc la per 
manencia a la ciutat de les classes rectores i dirigente de la societaria" 
.que.apareguin aquestE problemes com alluuyo.ns i obscurs. En últim terme, 
el cervell actual, donat en general a leo síntesis simplificadores,eng »m 
pel.leix molt sovint a la cotitruccio ¿o grana organitsacions geométriqueo 
i uniformes que resulten ben imposaible de portar a la practica. Aqüestes 
sen les principáis dificultats que ens impedaixen trobair la solucio ade
quada ais problemes rurals; i la creencia, inclús, de que Catalunya és un 
país industrial; i voldríem que es tiiaguéa per tots en compte ol que mal-
grat l'economia catalana §iri al voltant de les industries, leB dues ter
ceres parts de la poblacio viuen en el camp i del camp¿ i que per tant.eis 
seus problemes sónrealment problemes d'interés general. Ara, ací, no ee-
pereu que proposem^cap solución pero, aixo sí, diem que creiem entre/al, 
tres coses, necessaria la desaparició, Bempre que sigui possible, deis aa 
salariats del camp; que les velles instifcucions tan catalanes delB oindi-
cats agrícols i de les altros diferentB formes de cooperació, han d'éeser 
fomentedes, ajudades i generalitzades; croiem que no es'pot atacar profun 
dament els into'ressoa particulars deis pagesoe; creiem necessari el retorñ 
immediat i provisional, a la legislado catalana i autónoma, sobre la ter 
ra i^a totea aquellos disposicions aplicables del període 36-39. I creieiñ 
tambe que hom ha de teñir en compte la traició do la major'part dolsprann 
pi^cpietaris rurals* de Catalunya a la riostra causa nocional, quan arribi X 
hova do la legislacio definitiva; i que potser també sera qüeotió de re
cordar-nos en alguns cassOB, de que en moltes comarques, inclús la potita 
pagesía, enllaminida pels guanys extraordinaria i pol mirallet d'altrosti 
bulosoe negocie' que el regim immoral actual elB permet realitzar.ia p-ea-
tat el seu apoi mes decidít a la causa deis falangistas. Perp,malgrat %o% 
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una qüeBtió de justicia social sempre queda en peu. I cal resoldre aquest 
problema. Demanem a tota que, des d'ara, ens apliquem a l'e3tudi d'aqusBta 
qüeetió per a que, quan arribi el^dia, no ens trobem forcata a improvitzar 
ni obligate a dilatar \a, reeolució del problema. I cal, també, que dead'a 
ra, procurem per tota ela nostrea mitjans deapertar el camp i mobilitzar-
lo en la lluita contra Franco. I deixem d'una vegada per a "Destino" i la. 
sera mentalitat, el conaiderar ele pageaoa com a pecea de muaeu i ésaeredi 
"vertite que noméa saben enganyar i robar encara que aiguin "honradoa y 1& 
borioBosV. 

193 6 - 1 9 4 6 DINOÜ DE JÜLIOL 

) podem deixar pausar la data del D.inou de JLuliol aense parar-hi u 
l'atanció. Aquell eatiu de l'any trenta sis veié comencar la lluT 

No 
na mica l'atanció. Aquell eatiu de l'any trenta sis vele cómenos 
ta que,; declarada finida gairebé tres anya deaprés, havia de portar aloja 
trevpaía la mes negra de'les dictadurea. Eatem orgulloooa d'aquella guErra, 
pero. A nosaltres, les noves generacions, ben poca part de la reBponsabi-
litat per la derrota ens cbsjreaspon» noméa l'orgull de fiaber que aleshores, 
uoaarem tot el nostre eaíorc per evitar-la. Mirem serenament el paasat.Els 
errors comesos Bon tan grana que ens fan eatremir i ele noatres cervolls 
no capeixen el perqué de tant egoisme, tanta ambició personal, tanta hipocre 
aia i'falta d'amor a Catalunya. Si alguna cosa bona ha ocasionat el períq 
de feixixta que vivim, IB la d'haver obligat a la gent a mostrar-se tal com 
"éo, haver provocal? l'obertura de leB vellea torreB de vori. Ara, tota ene 
coneixem prou bé, i nosaltrea, els jovea, proclamem la noatra voluntat de 
evitar que mai'més ela que tralren Catalunya puguin tomar a embrutar-la 
amb practiques,dites liberáis, i de fet personalistas. Volem una Catalu
nya catalana amb una política digna: per aixo lluitarem aleahoreB i ilui-
tem encara. 
«*."' : La H i p ó del Dinou de Juliol l'hem ben apresa i no l'oblidarem I 

•'Mentrestant..., el feixiame continua en el nostre paía la seva obra 
destructora. Malgrat e2i canvi de vestit, la pereecució éo la meteixai les 
presons, oficiala i particulars, es mantehen replenes, Els enemics delre 
giía son pereeguits tant com el primer dia i, el que és mes trist, la im-
maralitat i la-corrupció son incommensurabement mes grane que elprnacr dia. 

vezada, la' seva cultura proscrita, la seva llengua pereeguida,els 
ciutada abolits i l'obra deseducadora de la joventut,permanent en 

l'eaperit del Dinou de Juliol es mantingui ben enees. 'Nosaltres 

Catalunya 
drots del 
marxa. 

v Que _ 
tenim l'obligació de no deixar-lo apagar. Sempre iiem estat i hem d'eseer 
robéis; per aixo l'exemple deis que ens han precedit en la lluita ens en-

1 camí tan dificil que hem de seguir» Tants anys de tiranía i 
ens han fet'doblegar: i mentre al nostre voltant nolis com 
i mentre per tot Catalunya el clam de protesta es fa ca 

coratja en e 
d* esclavitud no 
panys van caient, 
da dia'mee oible, nosaltrea,plena-d'una gran fe en el nostre triomf, que 
éa eivtriomf de Catalunya, perseveren en el camí que escollirem i demanem 

d'abatre l'enemic. Perqué aquesta tasca és una tasca nostra,nemes, 
aue aixo quedes ben pales. Catalunya és pels catalans i la tasca 

I no val a dir que tots sois no podrem assolir 

:, tots ele joves i a'tots els'catalana que Y 1 " ^ 1 ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ 
le tasca 
Voldriem que aixo que 
d'alliberar-la també. 
acuesta és la posició deis covards, l'excusa de que> re serveixen per 
¿rar llur covardia. Un acte de protesta, la desobediencia a qualsevol 
tació o llei,'un gest d'afirmació cátala i democratic, una conversa 
encaminada, "una hora d'eatudi pensant en Catalunya": Tot aixo son acciona 
que,encara que petites i'aue somblin inútils, ajuden en el combat, nante-
nint encea l'esperit de revolta/ En aquesta dies de records do lluxta,en; 
aquests dies en que la gesta del Dinou de Juliol esta mes present en 

res: 
ama-
invi 
ben 

sritree, fem-nos el propósit de contribuir-hi efioapment; avui 
sem a tempe; dema,pt>tser, una bala mercenaria 

j a o -
oa ra h i 
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EL8 ESTAT8 UNIT8 D*EUROPA 

Una de lee característiques de la postguerra anterior, fou la idea 
que aparegué de formar ele que a'anomenaven aleshores, Estáte Units d'Eu 
ropa. Briand. en el Consell de la nova Societat de Nacions, arriba ánclús 
a proposar d'una manera seriosa i oficial, la creado de la dita federa
d o . Mee endavant,els grans problemes que deixa. planteJats la guerra del 
catorze, arreconaren la idea federalista. Ara novament ha aparegut la no 
£a idea i el principi federatiu sembla orientar en molts momente la pol¿. 
tica europea d'algunas potencies. 

Les dues granB guerree del vinte segle a'han caracteritzat per IOE 
grans massea que en elles han intervingut, peí nombre considerable d*eB-
tats que s'hi. han vist complicats, per l'aparició de la propaganda com a 
arma principal i peí desvetllament que ha ocasionat de les masaes treba-
lladoreB, o diem-ne proletarios, de tot el m<5n0 LeB dueB guerres han eo-
tat viecudes pels pobles i de la contemplado de la terrible désfetai de 
la constatado de que 159 causes immediates de les catástrofes hauricn 
pogut eaaer ealvades pacíficament per poc que hagués exietit bona volun-
tat en ele conductora de la vida de les nacionst n'ha nascut entre leo 
masaes treballadorea un eentiment d'interdependencia i lá idea de l'exie 
tencia d'une interessoa comuna per damunt de lea fronteres catátala. ín-
clúa en el cervell'de molta penaedors i estadistas ha pres increment a-
queata mena d'idea, de nebuloaa federativa. * . 

En la postguerra del catorze foren ele politice els que proposaren 
la formada deis EstatQ Unita. La teei de Briand era la de que les q^es-
tiona politiquea havéen d*éseer avantposadea a les d'índole económica i 
que nomls reaolent aquelies podrien Bolucmonar-ee aatisfactoriament aquea 
tea. Ací cree que radica la principal causa del fracáa, aleahorea, de la 
federado europea. Cada dia que paaaa ea pot conatatar mes, que els po-
bles generalment es moaen impel.lita per lea qüeationa vitala de les ae-
vea reapectives económiea i que sota la frase "orgull nacional", "equili 
bri eurppeu", "regions irredentes" i d'altres de la mateixa mena, no 'es 

impedirá la Dona marxa cap 
qualsevol forma de aolidaritat entre els poblea. Per aixo, eense volor a 
cí,afirmar que els problemes polítics están subordinats i deponen dele e 
conomics, ai cal dir que aqueata problemes eetan tan intimament lligato 
que no ea poden reaoldre ele una independentment dele altres. 

Aquoat error en la jerarquía déla problemeB, fou una de les cauaee 
principáis que motivaren el iracas deis nonats Ea.tats Unita d'Europa. A 
mes, pero, el frace.a fou ocaaionat por la falaa manera de plantojar la 
qüeatió federativa; }.a unitat del continent no és poeaible que a'aaaolei 
xi intentant unir ele postiaaoB eatata contemporanis; cal anar primer a 
la solució délo problemes nacionals i mentre lea nacions avui oprimi do a 
d'Europa no 7egin aatiofetea lea sevee neceasitato i aspiraciona legiti
mes, rea aera poaaiblo esperar. Pero cal que eiguin TOTES lea nacionali-, 
tate avui oprimidos; una aola que quedes mancada de vida propia naciona], 
posaria en perill l'equilibri de l'edifici que a'aixequés. Aqueat motiu 
potser faci llunyana la formado de l'organització" col.lectiva europea $. 
oaldra canviar le mentalitat d'alguns eBtats moderna o, almenys, de lea 
oevea classes dirigents. Encara que avui sembla que s'entrevegin ja ele 
inicia d'aquest canvi. La guerra^, deiem al comencarjSdeavetllat lea mas 
aea proletarice europeos; no aolament han estat deavetlladeó ain<5 quo hon 
veu incorporar-lea a lea taaquea de direcció deis eatata i lea col.lectj, 
vitata humanea. Aqueatea maaBes avui incorporados a la direcció do la vi 
da social, están convenpudes de l1existencia, deiem abana, d'uns interés 
Boa que ele son comuna presoindint de les fronteres establertes i una me 
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ía do solidar'., ame, potser per incipient una mica barbar, eembl? lligar lee 
•jonta d'una paIaeoa~ amb lea d'altreB. Avui, unxany descrea de l'acabament 
•la la guerra a Europa, vsiem ben clara 1'existencia d'equeste lligame en-
w*exels poblea del noatre continent. I aquesta actitud solidaria no éa, i 
aixo és encorat;jador, en detriment del sentiment nacional, ainó al contra-
ri: tothom la mea conacient de la propia nacionalitat. 

Aquest corrent aolidarieta no ÍB encara madur, es mou%i e'ha d'obrir 
pa» i enfrontar les vellea concepción» politiquee i per aixo encara té un 
•óontit negatiu, moltes vegadee, que haura de perdre ai vol subsistir.En de 
tertinats momente i latituda ea presenta com a defensor d'una anomenada cui 
tara europea o occidental, portantveu d'una "croada" antibolxevicjd'altraa 
vegadas es vesteix de protector de l'eeonoaia europea enfront de l'imperia 
lieme mercantil nordamerica; d'altres vegades, i aobretot en lea capea po
pulara, apareix aquest aolidariame baix l'aspecte ala pur d*interdependen
cia nacional i de aotmetament a unes normes politiquee, eoonomiques i so-
cials'millorai Presenti's com vulgui, el cas és que Eupopa deixa d'éeaeren 
les mentalitats de les gente una abstracció filosófica o la conetatació dV 
una aimple realitat geográfica per a esdevenir 1'expreBsió d'una col.lecti 
vitat d'interesaos i necessitats d'una voluntat comuna*. 
'. '. Ens ha dut aqüestes meditacions la lectura d'una noticia revelado

ra d'aqueota preocupaci6 que avui senten els habitante d'un país pela pro-
blemee deis altres; preocupació nascuda tant de la constatado de que , a-
vui els problemeB d'un país son també els problemes deis altrec, ccirt ¿e 2!¿ 
repulsié que avui tothom sent envers aquella cereles que, aferrats a i'an-
tigor, procuren aixecer muralles tant d'incomprensié com de reacia,entre els 
pobi^s. Ens referim a l'acord pres per la Federado Mundial de flindicata 
derealitsar durant tot un mee en totsels paiaeoB del móu,. manifestacione 
en favor* deis demóoratee eapanyols i de protesta de la permanencia de Irán 
co'en el govern d'Espanya. Aquests actes ens demostren també, que no estem 
aolfl en la lluita contra el frátíquisme: tenim la Bimpatia% l'apoi i si vo~ 
lea l'ajuda material, de totes les classes pooulara^del món, claaaee que, 
no ha oblidem, han estat cridados per evolucio histórica , a ésser lea di-
tt-etorea de le vida déla poblea. 

rq I no volem acabar aqüestes conBideracions eense repetir una altra ve 
¿'ada, el nostre crit de sempre: en les nostres mana esta el destí de Cata-
lunyaj: tenia un m6n al darrera que ens ajudare. si ena esforcem; aenee des-
cans, donos, árnica, lluitem. 

. , • El naeionalisme cátala, que mai ha estat separatista,que 
aempre ha eentit^inteneament la unip germanivola de lea 

i l nacionalitats iberiques dintre de l'organitzacio* federa
tiva, és aBpiració enlairada d'un poblé que, amb coneeién 

! cia del aeu dret i de la Beva íorca, marxa, amb paa se
gur} peí camí déla grana ideáis progressius de la human!, 
tat. .'• 

Prat de la Riba 
' ; -. 1 • , • • - . i , . ... ._. 

DINAMI8ME ' COL.LECTIU, 

Vn delB motora mea poderosoa de 1'evolucio humana és l'inatint de re 
novado de les generacione joves trdult en acciór la lluita de generacione" 

A tot arreu^eacau ale estudiants un lloc capdavanter en aquest com-
b*?¿? isel nostre paÍB, en particular, pot enorgullir-se de la cont in'ul t at 
unb que unes promocions universitaries han trames a les següents l'esperit 
de robel«lío vivificadora. Va éeser primer l'AGRUPACId ESCOLAR CATALANISTA, 
6~ P/at d-v la Riba, estudiant, era el primer en arreconar el vell regiona-
li:rae per afixar definitivament el carácter nacional de la nostra lluita. 
£r>- x'empresavdels eeüORESSOS UNIVERSITARIO; era, mee tard, la generado de 
rALESIRA, que>assimilava la IIÍ90 de Macis a Prats de Molió, al donar per 
primera Vegada des de 1714 p©ntit militar al noetr<> inovimejit, ¿ eoaipronia 



que I'crganització do la ferya 03 indispensable a tota política; eren el': 

LAR RACIONALISTA, 1'única íor^a de xoc de tota .la península que va plantar 
cara resoltament i per la videncia a les violenciea del naixeut íalangis 
me; re essor la generado deis voluntarle a lea forcee catalanes deiB 
fronte de Mallorca, d'Aragó, de tota la guerra antifranquista; la deludí 
"ciáis de 1'Secóla de Guerra, p.lanter dele futura dirigente de les nos ¿rea 
maeses; ara ea el FRORT UNIVER81TARI DE CATALÜNIA un dele grupa eficiente 
de la Resistencia nacionalf 

La conetant definidora de tota aquesta tradició és el dinamiem9, lie,? 
ció coratjcea i diaciplinada, que contraeta arnb la covardia i la disper-
sió que han caracteritzat la majoria dele partits velle del noetre pala i 
que fena ha dut on eom. El patrinoni de la noetra generado, que ha de do
n a r la batalla definitiva a l'eepcrit senil, éa aqueet eentit combatiu, ex
presólo eeperancadora de l'instint de conservado de la patria, i éa la 
con3cionoia d'una miesió col.lectiva i d'una necessitat de disciplina i KV 
toritat que han d'arrecoriar per a sempre i'esperit de la "componenda^1, dei^ 
"tanta caps tant3 barrete",- de la covardia falaament anomenada prudercia i 
d'aquella mena de democracia aue, cem el gos de l'hortolá, per una preto-
sos reepectea, no llaura ni deixa llaurar. 

• E l cuite al dinamismo dreturer del poblé,púnica demoei'acia autenti
ca; cal que aigui la pedra de toe que ene donara a coneixer on podem cor:? 
tar amb aliate i en quina contacten trobaríem germena de descompoaiciá.E^, 
tendrem la ma a tota aquelle que cerquen la realització de la justicia, 
"preecindint d'exquisideses decadente, i fugirem com d'eecaldar.-nos d'aqufi. 
lies velle3 carroeaes que opinen que l'ideal de la política es Q-~.C cadaso-í 
fací alie que li plagui, linitant-se a no molestar el veí. Jontra aqueet 
ideal de panxa contenta imposaren la nocirá voluntat de continuar teta pie 
gata una tasca histórica, herencia dele noatrea morts i patrimeni cfcla apa. 
trea filio, moleatant ei cal ele que vulguin po3ar bastona a lea rodwa de 
la noatra marxa col,lectiva. 

•".'••' ARIES 

i 
Recordeu que elB enoreeonats i ela perseguí tB 

necessiten tita la noatra ajucla. No regatogeu en 
forcea per a fer mea paseadora la seva dijssort 1 

per fer-loF arrn .bar tot alio que eis manca q ue 
éa molt. 

LE3 POSIGIONS CLARE3 

Sortosament, l'exrolució de la política de tes granB potencies al y{¿ 
tant del "problema eenanyol" ha confirmat unes constante immodificabl es ~ 
que ORIENTACIOIIJ ha soatingut aempre: a/ Déu ajuda elB qvii a'ajuden. b/áa 
imprudent- el confiar en 1'adaptabilitat deis palseos dirigente ala nos -
tres problemea peculiarB. c/^hem de Beguir una política definida i siste
mática; el reste ae'ns donara per afegidura. 

Aquesta evolnció, que califiquem de aortooa, ha esquarterat ele reí 
gles deis papanates per ala quala la BBC és una segona Biblia, i, cüm a 
coneeqüemcia saludable, ha intensificat, en divoroes capeo socials, l'ea-
porit drautefttica.Reaiatc:icia, la posseasió de la qual ene hauria eat.al-
viat tant de tempe, sofréneos i hurailiacions. 

^Per diasort, aqueet ..eeperit, que a Catalunya, peí doble c aracter 
que ací presenta el regim, de totaiitari i opreseor de la nostra feeomia 
nacional, hauria d* agai'vellar tots ele catalana en un sol bloc, enp IAOB-
tra, una vegada mee, la deserció de les Cíaseos adineradee, 

Obrers i intel. iectiíals compleixen, en el posaible, el neu den re 
(aalvant en els rengles d'aquents darrera lea menyspreables exccpcion3 d¿lo 
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Fdguer, Agustí & C:.a.)r La B&gsífíoa resposta al "r.lcbiscí.t Barba", la 
indiferencia i la indig.naciü que provoquen los paulatines "millorea BO-
ciale", lee vagues registrados arrea del país, ele esforcos per a tornar 
la cultura catalana a l'estat floreixent tielB anys de la pre-guerra en 
son una mostra fefaent. 

Pero lá burgesia catalana (salvant també honorables excepciona) , . 
no ha trobat^el cama. Una miopia tradicional li fa preferir l'ordre arti 
ficial del regim de Franco, que li permet amb el cap sota l'ala, digerir 
els boneficis extraordinaria ai ritme de les orquestrines de Rigat i Can 
Liibro, a l'ordre auténtic que sorgiria de la franca acceptació • dluno 
principie socialB que ningú, a la llarga, podra deturar. El cervell obtúo 
deis burgeeos catalans, saturat de l'esne'rit de catastrofismo deis nous 
Goebbeis, no compren que el camí segur és la col.laboració amb tot el po 
ble contra un regim parasitari que absorveix un 70 % deis recursos a l*e • 
conomia nacional, i que eno condueix a la catástrofe mea paorosa, 

... .Voldríem, abane que sigui massa tard, que la burgesia catalana me 
ditas el pes enorme de lee seves culpes que ens han portat a totB (ells 
íncl03cs) a aquesta eituació provisional i cántica: L'abandó del catala
nismo; quan aquest ja no Bervia ala Beua privilegia de classe; la con-.' 
tractació . de treballaóors forastera a jomáis de fam, en perjudici do la 
ma d'obra catalana; la traició de sotmetre una ilei votada peí nostre PAr , 
lament al fall d'un tribunal forestar (d'una llei,pe£ altra banda, justa 
i moderada},.,. I ara, l'apoi al dictador enemic de Catalunya. 

Una rectificació a temp3 pet ésser saludable, I si la veu de 3a Pa 
tria no reaaona en llurs endurideo entranyes, almenya que el sentit pracT 
tic del qual tant a*ufanen ela faci rectificar, entenent bé que rectifi
car no vol dir encendre un ciri a Deu i l'sltre al diable, com fan algura 
llestos que amb la ma eaquerra adquireixen luxoaes ediciena "clandeotineaj' 
mpntro amb la dreta fan el joc de la eituació^ sino que rectificar vol 
dir canviar completament de conducta, veure meo enlla de los contingen-
ciea, i seguir un camí que un criteri honest els dicti. 

PAGÉS 

La forca del nostre. poblé esta, en la formació de granB 
moviments col.lectius d'opinió, impetuosos com una ven 
tada, pregona i forts com l'arrelam d'un arbre centena 
ri,..Exiateix avui una acusada tendencia a la normalit 
zació deis moviments coldectius del poblé cátala, fent 
los mes seguits, mea segure i m£s fecunde, duent el nos 
tre poblé a un eetat permanent ce vibració i de^comba-
tivitatj que és una forma superior do la voluntat demo 
orática. 

Ftovira i Virgili. 

N O T I C I A R I 

El'poyernador fa eatraperio. Barcelona, A comencament de mes arriba • Un, 
veixell carregat de sucre. El Barba decidí repartir ell directament tot 
el' carregament de sucre per evitar l'estraperlo ais fabricante de licora 
i eltres begudee^dolces. Laxfactura, ée ciar, a preu de taeaa: un quilo, 
a 4'50'ptea. pero hi carrega d'impostos per "beneficencia" diaset peasetea 
per quilo. Senint en compte que hi havien cent tonelades de sucre és " 
un total de i.700.000 ptes. 

7.a falta d'61 i.Barcelona, 13. Aqueat dematí, lea doñea de la barriada del 
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Poblé 8ec indignadee per la falta d'oli han penjat les paellea a los fi-{ 
neetrea i balcons de llura PÍBOB. La policía ha acudit rapidament. 

I/cbaratj.ment de la vida. Barcelona. El "Sindicato de Artes Gráficas",el 
uies d1'Abril "draqueBt an'y enviá un ofici ala patrons afiliata, recomenant 
ICB que aumentesain un vint-i-cine per cent tote els salaria o, cas de 
tractar-se de setmanades, de pagar una setmanada extraordinaria cada mes, 
degut a l'encariment de la vida. Fa pocs dies, el mateix aindicat ha tra 
meB ala dita eiapreaáris una aatra comunicació fent-loa saber que, degut 
a que lee coaea retorneB a "BU normal encauzainiento" i a que "han desapa 
recido laa circunstancias que lo recomendaron" queda sense efecte l'aug-
ment i que, per tant, elB "productores, deuen tornar a cobrar el natpxx 
d!abane. . -. 

Par-Quins a la Porta de la Pau. Barcelona, 18. Aquest dematí, commemoració 
del dése niversari del comencament de la nostra guerra, han caigut deB de 
ol monument de Colomb d'aquesta ciutat gran quantitat de pasquina que el 
ncmbróa públic que per allí hi havia s'ha apreesat a recollir„ La poli&a 
ha detingut ala que estaven en aquells niomentB dalt del monument i molts 
altreB pacífica ciutadane'que procuraren conservar els pasquine recollita 

D E L S P E R I Ó D I C S 
D E L A R E S I S T E N C I A 

BANDERA, N! 5, i de Juny, diu: "Seria^l'hora que acabes aquest dir deíLa 
int e m e n d ó exterior reforca l'adhesió deis espanyols entorn del seu Cau 
dillo". Coata d'entendre que un poblé que aofreix una dictadura militar 
que li Jiavestat imposada graciea a una intervenció exterior després de 
reBietir-s'hi tot el que va Doder, abane de la implantado, i d'haverrec 
tat hcatil deeprés d'ella, d'ésser-hi enemic en la seva gran majoria, pñ 
gui aglutinar-ee al voltant del dictador quan algú del aeryei de la lli-
bertat tracta d'ajudar-lc. 

PER. CATALUNYA del F.N. deNC. H.fcfi, 31 de Maig, diu: "El divendrea, dia 
17 de l'actual (Maig) entra per Puigderda una ¿elegació de la ONU amb la 
finalitat d'inveBtigar sobre Ice íortiíicacions i concentraciona de tro
pee a. la frontera francesa, La aeva presencia fou remarcada igualment a 

• ia Seu d'Urgell que a Figuerüs. L'Eatat Major franquista prengué to-tos 
lea meaures conduentB a la mixtificado de la realitat. Així lea fortifi 
caciona foren camuflades i lea tropea, eegons els Hoce, íoren tancadesen 
llura caaernee, enviadea a cuita corrents amb permrae o vostidea de paisa. 

UNITAT de la J.S.U. del 3aix Llobragat. N. 2,diu: "El nostre programa ten 
deix a fer del camp una fabrica mes al servei, pie i merescut, del' :Es-

. tat, en el qual, ele seus tretalladore puguin elegir, lliurement, llura 
Bindicata, que defenain i eetimulin els árete légala de cadascú. Per ai-

- x<5 volem/cn primer lloc,anuí.lar l'actual farsa d'aquesta "Hermandad de 
Labradores" on una cabdillst velle terratinents de sempre a'enporten el 
benefici de la maaaa camperola, fent-ne boti que el mercat negro f ara 
cróixer desmeauradament. 

TREBALL. Organ central del partit Socialista Unificat de Catalunya. N. 8. 
En un comentari a la declarado del Govern de Catalunya del 13 de gener 
del 1946 diu:"Hem de eubratllar també un altre aspeóte poaaitiu de la De 
clarado del Govern Cátala. j ~ 

Aqueat aapecte poaitiu éa la eeva ferma voluntat d'eetrenyer mes 
que mai ola llaeoe de germanor i amistat que uneixen Catalunya i els fil
tros poblee hispanice. 



p A a i N A-
D E C O L.L A B O R A C l f 

TINGUEM DIGNITAT 

La propaganda dirigida, tan. ben apresa deis nazis, continua invadint 
la"premsa oficial. El "Destino" el dia tretze de Juliol comenta, amb to
ta la mala fe, la reposició de "L'Hostal de la Gloria", i vol fer veure 
que avúi, com si no hagués paBsat res, som tot agraiment porque ena^ han 
permes comentar en un lloc públic "ese matiz inefable que da lo Vernáculo 
/ D'agraiment no en sentim ni una espuma. Al contrari: si .acceptem una 
conceaaió* que ens ha estat feta és per, amb aquesta, anar a buscar-ne d' 
altres, moltes mes. Tot aixo que l'enemic ens cedeix, ha de servir-nos 
•per a fecordar ais esperáis de poca mempria i a tota aquells aqui "Des
tino" i Corípanyia han motllejat la manera de pensar, que Catalunya és mea 
que el Lavapiés Madrileny. (El citat "Destino" xé la poca vergonya d e 
comparar totes les nostres coses amb quelsevol Bombilla "verbenera"). 

Així dones: aauests aplaudiments délo dias d'una representado Ce te 
atre catalí 

dones: aquesta aplaudiments deln dias d'una representació 
la o aquesta alegria per la rmblicació d'un nou llibre c a t ala 

han d'ésser,*no les grades a unes autÉritats indulgente sino, tot 1'en
tusiasme que experimentem al veure que l'enemic, ja feble, ben a contra-
cor, cedeix unes posicions i ens facilita noves armes. Aprofitem-nos de 
les posicions i de les armes cedidee, recordent pero que aquest mateix e 
nemic ens hauria eliminat, un per un, a tots els catalens BÍ el crin ha-, 
gués sigut facilment ocultable. 

REIG ' 

La lluita és essencial a la vida, füas al punt de ser-
ne el signe mes característic, i s'estableix sovint entre 
elementa desiguala. La vida del ser organitzat no és mes 
que la lluita entre forces contrariea, de les quala les u-
nes tendeixen a gastar i destruir l'organisme i les altrea 
a reparar-lo' i refer les perduea. Líentre leo forcea repara 
dores son superiors a les destructores, 1'éasc.r viu: tp.rT 
bon punt com les últimeB aconaegueixen aobrepooar-se a les 
primeros, l'ésser deixa d'existir i els elementa que eloom 
ponen comencen una nova lluita. 

La observado constant deis feta ena diu que en el te? 
reny polític social pasoa el mateix que en el material.Com 
mes activa és la vida, mea marcada i forta la la lluita, a 
la qual la civilització i cultura treuon^el carácter aspre 
de batalla i li donen el noble de competencia. Lea aocSe-
tats et-rassades o caduques, els pobles primitius o decadenta, 
:aón els que viuen mes quiets; per peques neceasitata els. 
una, per estar emmodorrits els altreB. 

LO CATALANISME (Valeatí Almirall) 

. 
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