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PUíi.D'ARKES DE LA TERCERA GUERRA MUNDUL ? 
Ele inperialietes ianquis están intranquils i 

tercera guerra nundial s'enfonsa ticB. El carro* de la 
•oderes i en els clots 

frené-
en les 

del cani, Els plans s'esnicolen i eLs 
posada superioritat daxnxzit^ 
i ae vegaaes esdevan-en con-
.ecnics e llur serval no sa-

iQnt»a«-Íer p-e*'—« Ju^üíi^J»* uas salaria 

jerninisnassen. Els narges de su 
l'enenicnradlcionsl'Vestrenyen 
traris. I els nés saberuts deis t 
san que inventar 
nal guanyats. 

Ha passat el pía Marshall,pla de guarra,i lrecononia 
europea occidental ós nés caótica que nai,está, nés propera 
aue nai de la fallida catastrófica. S*executa ara el pía 
•M'alut nilitar,,-P,A.M,- Centenars de vaixells han descarre-
gat arnés i nunicions en els porta europeus. L'exércit eu 
peu segueix essent.pero.una xlfra teoric a p-Prinaj;.» parqué 

'".aatarial "regelafés vell i.sovint,inutilitzable. STegoa^par-
• ojtte eI-i&*tA*i>l aou és engolit per la guerra de Corea i el 
póu sense fons *« XLüiig~XJ*t-*X.*<i. Zacear.,perqué les anergies 

5ilitars franceses T a n g í eses SOÍI absorbidos peí Vietnan i 
•África del Nord.per Malasia i el Proper Orient. Quart,per

qué els plans de rearnanent europeu son irrealttiaÜJLeg^-C-in-
[ue .perqué els anglesos nés que en arnés noves pensen en *«ja~ 

l!rs. 

qu*fp 
enpal a l leger -se de l ' n a t e r i a l eñ stoa„axport£jit-0.o^per exenple 

it de 1*A1 a Sapanya, Sisé-perqué l'exérc 
és volgut per ningu.conprés ol 

Els "grans^estrategues 
c f 

enanys 
poblé alenany. 
ianquis volien teñir 

occidental no 

fi a la 
luest anyt60 divisions. 1 Lisboa 's'acontentaren anb 40: 

r2 franceso8,10 alenanyea»etct El desenbre passaran conptes 
i no es trobaran gaire nés enllá de &ero. Quantes divisions 
franceses ? 4 o 5. Quantes divisions alenenyes ? Cap, Quantes 
italianos,belgues,holandesestangleses ? Eisteri ! Potser si 
que el Luxenburg executará. el pía. I encara ! 

Aleshores,qué fer ? Els inperailistes ianquis s'exp 
prnen el cervell,donen voltes a la sinia, On trobar la carn 
ao cano a bon preu per a llencar-le contra la Unió Soviética 
i les donocracles populars ? No és possible inposar a Franco 
un régin feixista ? No és possible resuscútor Mussolini a Ita
lia ? No és possible unificar Alenanya soto Hitler II ? L'on-
?an obre les butxaques,l8 xlientola en pren fino les engrunes. 

després ? On son les divisions,els canpo.de concontracio.la 
guillotinaba forca,1*esecnot d*execucio.l1oxtornini deis fe-
rotges conunistes.dels extra-nacionals ? I cal reconenijar. 
L'oncle San augnenta els insostos.els obrers dofensen anb va
gues un nivell de vid8 guenyat anb sang i suor.els generáis 
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. i senadora xeren pe-ls colzesjtels governa empreaonen -comúnla
tes -que els jutgea han d'alliberar,1a precisa malaeix a tant 
la ratlla la cinquena , columna mo'acovita.. . I l'oncle Sam obre 
la butxaca i...Hegiu mes amunt. -

S'ha inpoaat el reviaioniame-. Eiaenhower ha deacobert quas 
cal malfiar-ae de Franga,car el 50 per cent, de franceaos aon 
agnóstica o ateus i Eisenhower noceasita criatians. p:ur-s- qué, 
ben confessots i combregata,llencin bombes atomique-s o mrcro-
bionea damunt les ciutats-i camps de l'enemic "potenciM.*":.; 
Altrea teórica han 'descobert' una veritat ehcar.a mes fenome
nal: el millor campio de la democracia aeria un exé'rci.t fei-
xiata.el millor campio de la' civilitzacio cristiana seria -un 

•Caudillo custodiat per una guardia mora herética. í 
I remirant els mapes han trobat a la cüa ,d!'Eur'ópa un Ver-

. ritori anomenat Espanya i un Caudillo que en fa.', el' que-, vol¡. 
Eureka '! Vet'aci la salvaciode les democracias' 1 Els g"-lin-
sogata botiflers de "La Vanguardia" a'esgargamellaran cri-
dant: ai,si,,"aqui tenemoa el Capitán'de Occidente" i,natursl-
mentyel mejor ejército del.mundo"! Fou aleshore3 que' caigué 
danunt d'aqueat malaurat.pais el flagell deis generala i-se-
• n-f.dors ianquis xerraire.s r .analfabeta. .1. e-a de s' d1 ale ahorca 
.-q-ue mengen a'lfadrid les comissiona militara-'nordamer-lcsnes 
i diacutej.xen amb. Franco el preu de. I-a carn de cano espanyo-

- la.4]]oment historie transcendental que Mac Cormick, bropi-b-tari 
aol "Chicago Tribune",admirador de Hitler,de Mussoiini>de^i • 
tiang.-Kai-Xec i de Franco, earact.eritzá dieni;: "si la guerra 
esclatés,a Europa res no contindria els oxércita sovietics, 
fina els Pirineus... L'imposant barrera natural deis pir-i-
n.eus. i . els,. magnifica soldats de Franco-darrera,aerien la úni
ca enaopegada acrioaa que tindrien a Europa occidental els 
hornea de Stalin. j •','; 

. Le s- conclusions no desagraden pas ais imperi.ali stes inn-
quis. Dubten.pero. Esborrar Franca ? I els milipns de dolara 
6smergat3' ? ÁEEeptar la."capitania occidental" de Franco i fir 
nanear el "mejor ejercito del mundo!' ?I els nilions que aixo 
cosxaria ? I ai els"téorics"s'equivoquessin §ra tambe ? I van 
a pama \ Gom aofrir aense rebentar un nou desengany ? 
Preaaentiments justificats i Car ela Mac Cormick han oblidat. 
noltes coses. Han oblidat que la"barrera natural"dela Piri
neus. éa una barrera de braus; la salta qui vol i com vol.i 
alxi ho feren cartagineaoa i romana,gota i-visigots^vándals 
i s'ueua.les companyiea de Carlea Magne i els exercits de Ri*. 
cheüeu,de la Revolucio.de Napoleo i de la Restaurado.. Que 
Franga. pos'seeix les due s vessants del Pirineu Oriental,la 
capsalera d'arapla avinguda que mena directament a Barcelona. 
Que ela "magnifica soldcts de Franco"son antifranquistos.Que 
el"meior ejercito del mundo"és,deaprés de Caries I i en part 
de Felip II,1'exércit de les "gloriosas derrotas",un exercit 
de "pronunciamiBnto"i de guerra civil,un exércit que necessi-
tá añys i panys per a sotmetre quatre tribus bojes i mal ar
mados del Rif,un exércit batut vergonyosament al front de Le-
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ningrad - ali on l'ex-generol Muñoz Grande guanyá la Maraton-r 
un exércit fomolenc.sense entrenanent i comanat per una costa 
corrompuda peí gaudi incontrolat d'un Estat feixista.un exer
cit que borda ais de fora i nossega ais de dins. Que la pro
pia prensa del régim no creu en la falornia del "meior e]er-
cito del inundo". Llegiu,si no,aquesta anécdota publicada peí 
diari "El Corre» Espanol"de Bilbao - la brometo li costa 
5,000 pessetes -: "dos soldats,un francés i l'altre espanyol, 
discuteixen a la frontera. Quant tardarien els exércits de 
Stolin a arribar al Rhin ? Un dio. I per arribar a paris ? 
Bos dies. I fins els Pirineus ? Tres aies. I fins a Gibrol-
tar ? Quatre setnanes. Per qué, dones .aquesta' diferencia ? 
Dogut a l1estat de les carréteres"! Ñi un borral del "mejor 
ejercito del nundo"! 

Malgrat tot.és possible que els inperailistes ianquis ;' 
•s'entestin en fer d'Espanya una plaga d1 armes contra lo Unió 
Soviética i les denocracies populars. Pitjor per ells! Els 
dol.lars se'ls neniaran els stroperlistes,i els pobles hispá-
nics.anb les arnés deis inperialistes, lluitaran contra G! r&-
gin doshonorant de Franco i Falange. 
LES REVELACIONS DE HONSÍÍYÓRT"(i"víT)-En l'orticle publicat 
ET^E61 eú I a~7T2-rIvisf e "de T*TTsl*T§"sTTr*vaticana espanyola ,non-
senyor l'arquebisbe de Valencia ha dit: "Sis obrers espanyols 
desitgen un canvi de régim,Dero no saben ben bé quino mena 
de canvi". 

Senpre la veritat a nitges,monsenyor ? Per qué,si ha 
tingut el coratge de plantejar-se la qüestio,ha reculot da-
vant les conclusions logiques necessáries ? 

Hi ha el ninim i el máxim.moñsenyor,la forno i el con-
tingut. El ninim és la Ilibertat i lo iorma la República. 

Els obrers "desitgen unáninenent Ilibertat i República. Ho 
ó.ubta .nonsenyor ? Els obrers lluitaren per la Ilibertat i lo 
República en temps de la úonarquia.Els obrers conquistaren 
la Ilibertat i la República el 14 d'abril del 1931.Els obrers 
derrotaren en batalles de carrer l'exércit sublevat el 19 de 
iuliol del 1936,1'exércit atrinxerat a les casernes de Madird 
el dia 20. Els obrers dirigiren 1*econonia,fabricaren armes, 
nordiiren els rengles de lyexércit improvisat de la República. 
I generáis.oficiáis i quadres que el 19 de juliol eren ma-
nvons,teixídors,saletes.mestrés d'escolo,comptables,cornanont 
soldats d'ideologia antimilitarista,pero abrandots per 1 -sor 
a un ideal de Ilibertat i de justicia,feren front durant 32 
Desos a un exércit professional comanat per la casta militar 
enquadrat r>er 15.000 técnics alemanys,reiorgat per les divi-
sions italianes i portugueses,per irlandesos,moros i^legiona-
ris - el trsitamení fonos exércit "nazionol" - i sovmt von-
ceren a Madrid i Guodalaiara,a Belchite i a Terol.a Osea i 
Alt Arago,ol Segre i l'Ebre.Pot creure ,monsenyor,que els 
"obrers esponyols"hon oblidat tantes gestes d^heroisme i 
abnegado v pot creure que els obrers catalans com assoliren 
el mes alt nivell de vida,con ells i llurs filis tingueren 



les portes obertes a totes les anbicions i realitzacions,sota 
el regin lliure i just de la Generalitat de Catalunya ? 

Certanent,nonsenyor."els obrers espanyols desitgen un can-
vi de régin". Accopteu,dones,que "desitgen"tanbé la República, 
que els obrers catalnns "desitgen"rostablir les lliberxats na-
cionals,una Catalunya governada pels catalans."Desitgen"nés,' 
encara. .Volen que els nilitnrs retomin a les casernes i els 
sacerdots a les esglésies,que els nilitars renunciln per a 
senpre a "salvar la jja tria"*, que els sacerdots desin el trabuc 
i prectiquin l'Evongeli. 

Els obrers saben quin ha d'ésser el contingut,la substan
cia de la República. Disenteixen en quant els nétodes.no en 
quant a l'objectiu final. La classe obrera lluita per una so-
cietat sense classes,sense explotacio de l'hone i deis pobles, 
per la pau. 

Con és possible que nonsenyor ignori veritats tan elenen-
tals ? Si la veritat no fos tan evident,el tira Franco s'opo-
saria al sufragi universal, directe i secret , f.\' Església vati
cana espanyola defensaria con ho fa 1'estructura corporativa, 
feixista,de l'Estat franquista ? El régin terrorista no pot 
teñir,pero.nés que un ob]ectiu linitat: perllongar l'agonia 
d'una nonstruosa conxorxa d'interessos. Ni Franco ni lyEsglé-
sia vaticana espanyola no h"n inventat res. Son tan salvatgos 
con Ferran Vllé.tan inhunans con els inquissidors. La natei-
fi els guaita. On son els Beck.els Zan'koff,els Hacha,els Tis-
so.els Mussolini,els Hitler ? ó creu,nonsenyor,que Franco, 
fill predil.lecte.de l'Església vaticana espanyola,és innor-
tal? 

En l'articlc que venin conentant heu dit?nonsenyor.algu-
nes veritats i sem-veritats i heu calunniat indignación! la 
classe obrera,incapacitada avui de rospondre con us nereixieu. 
En conjunt.jheu fet un-esforc, per a sostreure a l'Església va¿' 
ticana espanyola d'una nolt greu responsabilitat histórica. 
No heu reeixit,perqué, els conptes de"1'Església vaticana espa 
nyola nones en part podran pagar-se si a tenps i resoltanent 
lluita contra un régm que sacrifica el Crist cada segon de 
la seva vida. 

-íi En tot cas,nonsenyor,no oblideu que volguen o no escri-
vin/historia de dena. Els pobles hispánics reconquistaran la 
llibertat i la República. I pessaran conptes ! 

DESPERTA.CATALUNY*! - 7 - 1952. 
ftooooeooco0oooco9ooaoooo9ooo«e« 

El nacionalisne és una concepcio burgesa. La classe o-
brera no ha d'ésser,dones.nacionalista. 

Nacionalisne és xenofobia?xovinisne,racisne,un sistena 
pseudo-filosofic que preté justificar l'agresaio contra un 
altres poblé suposadanent inferior,1'opressio nacional d'un 
poblé ninoritari i nés feble en el si del nateix Estat. Els 
nacionalistes ennetzinen la consciéncia i la intel.ligencia 
deis ciutadans,adhuc de la classe obrera,per tal de nobilit-
zarylas en les guerres d'agressio o de repressio nacional m -
t e r i. o r 

""Hitler ha estat l'exenple darrer i nés trágic. Fana-

http://predil.lecte.de

	treball_1952_08_n108_001.pdf
	treball_1952_08_n108_002.pdf
	treball_1952_08_n108_003.pdf
	treball_1952_08_n108_004.pdf

