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Solidaritat Catalana ?

Eirl906 no resolgué
cap problema i en creà.

En 1945, amb els
partits catalans dividits,
Solidaritat Catalana pot
resoldre* els problemes
catalans ?

Unim-nos contra
els botxins de
Catalunya

L'àgosf de l'ariy passat, quan
els refugiats convertits en guer¬
rillers col·laboraven eficaçment—i
tan eficaçment!— en l'alliberació
üe França, lluitant a .Foix, a Fa¬
rmers, a Toulouse, a Montauban,
a uafiors, a fluruiac, a Tarbes, a
Pau, a Castres, a Hoaez, a Limoges,
a uurdeus, a Fans, Franco, amo
una ucnuienau molt típica del re¬
gim que l'na entronitzat, amb una
«chulería mame in Germany»,
deia, referint-se als esmentats
guerrillers: «Que vengan! Aquí
les esperamos a pie firme con mi
Falange».
Uesprés, tement havér anat

massa lluny i intuint que I arma
de la «chulería», plena ue rovell,
havia esdevingut ineficaç, intuint,
més per oora i gràcia ae la Pro-
viucncia que no pas de la intel·li¬
gència, que els temps de la «chu¬
lería» uavien passat per a no tor¬
nar, donà un to carnavalesc a la
tragèdia declarant a un enviât
especial de la United Fress que
Espanya mai no havia tavurescut
en res a Alemanya ni a nana,
que era amiga de les democràcies,
que el nacionai-sinoicaiisme era
un regim democratic i altres ba¬
janades per l'estil, que ja no eren
m cíniques car pertanyien al do¬
mini ue la paranoia i que acon¬
seguiren excepció feta a Ale¬
manya i del trosset d'italia que
li queda ai pobre Mussolini— un
gran exit de riure. En les inani-
lestacions de Franco el mes d'a¬
gost de l'any passat tothom hi
veié uria sola cosa: «chulería»,
«chulería» melodramática i gro¬
tesca de pailas que vol fer l'actcr
tragic. En les declaracions fetes
a i enviat d'United Fress, decla¬
racions en marxa enrera, tothom
hi veié una sola cosa, i'unica que
en realitat ni havia: Franco tenia
por, i renegant el seu passat de
col·laborador, de lacai, mes oen
dit, d'Hitier i Mussolini, volia ter
obndar els passats insults a íes
democràcies.
Coin aixó tampoc donà resultat,

ara torna al clima, tant plaent per
a ells, de la «cnuleria». i Faian-
ge posa pasquins pels carrers ue
Madrid, de Barcelona, proclamant,
estil mal traduit üei ue les cami¬
ses negres de Mussolini: «Felices
los tiempos de peligro que se
acercan, porque indican donde
están los cobardes»... «Los viejos
políticos pueden adoptar un com¬
promiso: los falangistas son los
mismos que en los tiempos pasa¬
dos». (Advertencia al senyor Mi¬
quel Maura, que, per tal de go¬
bernar, no s'avergonyeix de pac¬
tar amb eis assassins de Falan¬
ge;.
Nosaltres creiem que els redac¬

tors d'aquests pasquins que han
maculat les parets de Barcelona
i Madrid tenen raó í ens alegren.
Sí: tenen raò quan afirmen que
s'apropen hores de perill, hores
de perill que no faran distinció
entre els covards i els valents,
hores de perill que exterminaran
els botxins de la nostra terra, que
venjaran d'una manera implaca¬
ble les llàgrimes i la sang vessa¬
des a la nostra terra. Ens alegrem
que els falangistes siguin els d'a¬
bans: assassins d'infants, de do¬
nes i de veils, lladres de camí ral,
titelles tràgics.
Nosaltres també som eís d abans
i estem disposats a lluitar com
abans per a obrir les presons, per
a venjar els morts, per a donar
la llibertat a Catalunya. Amb més
coratge que abans, puix ara Fran¬
co i la seva xurma no tenen l'ajut
d Itàlia i d'Alemanya i, lluitant
cara a cara, vencerem com hau¬
ríem vençut l'any 36.

Cal que ens unim tots ací a
l'exili, deixant de banda matisos
polítics i picabaralles de safareitg.
Hi va el destí de Catalunya, on
tants germans nostres sofreixen
i ens clamen: Umu-vos d'una
vegada!
Qui no vulgui oir aquesta veu,

qui no vulgui renunciar a totes
aquelles apetènciés i vanitats de
tipus personal col·labora incons¬
cientment amb Franco i, per tant,
no és digne de dir-se català.
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Visca la Republicà !
Visca Catalunya lliure!
dos anhels que tenen per

base l ' UNI O. Que es¬

perem ?

Romain Rellane!
Els comunicats de guerra, ocu-

ipen, cada dia més intensament,
l'atenció del món. Entre els co¬
municats de guerra, la premsa i
la ràdio han donat una nova te¬
rrible: ¡Romain Rolland és mort.
En temps normal, en temps —
malgrat que, pel que hom veu, la
civilització no sigui norma— més
civilitzat, la mort de Romain Ro¬
land hauria tingut repercussions
més profundes, més en to major-
Avui, colin la guerra i els proble¬
mes que la guerra suscita ho ab¬
sorbeixen tot, sols uns articles de
Louis Aragon, de René Arcos, de
pocs altres comentaristes fervoro¬
sos

Amb la mort de Romain Ro¬
lland s'apaga un dels fars de la
humanitat, segurament el més
potent de ,1a nostra època. Ro¬
main Rolland fou, a més d'un

enemic, l'enemic implacable de
tots els feixismes, de totes les ti¬
ranies. Romain Rolland, amb
Màxim Gorki i Henri Barbusse
crea per a lluitar contra la tira¬
nia, l'<cAssociació d'Escriptors i
Artistes Revolucionaris del Món»,
de la qual jo —i n estic orgullos—
formava ipart. D'aquesta Associa¬
ció nasqué l'«Aliança dels Intel¬
lectuals en defensa de la Cultura
contra la guerra i el feixisme»,
que a Catalunya, en. néixer, tants
.pocs adeptes tenia i que després
del 19 de juliol tal vegada en tin¬
gué massa. Romain Rolland ens
escrivia; «No n'hi ha prou, però,
en crear assopiacions i grups: cal
treballar, cal lluitar. Amb les ar¬
mes o bé amb la ploma, que tam¬
bé és una arma. Cal prendre par¬
tit. Cal posar-se al costat dels
oprimits contra els opressors.»

Gener vestit de blanc de neu i de gebrades
que duus la capa Horda i llarga de ses nits,uns esgarips « amor veiï per íes teulades
i ei cru oianc aesperança dels ametuers florits.

Gener trist i sorrut, blanc com una mortalla
que uuus boires espesses esteses per les vans
t cil jf/ii Uti lets fíiuuiüyricj bullit una gruvi cUolití
que Id llum verpertina destria en peilingalls.

Gener de gel ai cor, de foscor i de boirina
que ets com una aiegria que ens ta enyorar la llum
i uuus un aire treü; punyent cum una espina
que giaça eis bassiuis i estiraganya ei fum.

ue ton enyorar flors t'esclata Ja mimosa
en utirniaui u» aui i|uc '¿ua'Ui 'u esi·iU
• ens estarrit.a el cor airiü ia grugur rnssosa
que li umpie íes branques üe naîtra i ue caliu.

Escampes diamants de gotes de rosada
que uuin pents esteis peujen ue caaa ori
I Ifc»'í íò Ull oolüú jjUíb ta n'wíiiia oliiiaoi«ii9d
que penja entre les branques deis arbres del camí.

Gener sorrut i trist que fas serrells de gebra
i emplenes les cascaues d escuipiuies Ue ¿ei
i en mig ue la treuvr, ia no ira i ia ternura
ens uuus un soi soiet aoiç, ue color ae niel.

Gener curull de contes, històries i rondalles,
leuior ue negenuce a ia vuia ue: luC,
que ens portes òant Antoni, els Tres Tombs i les balles
i ciaps ue mar grisenca, peiaua pe» xaloc.

Gener que obres la porta de i any i ens il.iumlnes
ei desig ae reveure la patria que es tan lluny
i ens tas oaíre ta sang entre gel i boirines
mirant ta talç que penja i espera l aitre juny.

1 ens dius que Catalunya és en plena hivernada,
que te gel i tenebra ¡ una boirina ai cor
pero, que caaa dia es mes esperançada
perque sab que l'espera l'aurora dei sol d'or.

Gener, ves-te n depressa, blanc de neu i gebrada,
treu-te la capa horda i liarga de les nits;
guarda ns un poc d'amor teii per les teulades
i ei crit masia d'esperança ue<s am ethers florits.

Salvador PERARNAU
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gran. artista, una gran conscièn¬
cia- I un gran testimoni. I un
gran ' jutge. Romain Rolland, com
tots els veritables grans artistes-
—¡Beethoven, Cervantes, Dosto-
iewski, Leopardi. Hugo — visqué
amlb els ulls oberts damunt el do¬
lor del imôn. I no es limità a és¬
ser testimoni: (per amor al bé i a
la justícia, per odi al mal, esde¬
vingué acusador.
Entre els llibres que eis bàrbars

em Cremaren per a celebrar el
triomf provisional de Franco—
cremaren els llibres perquè no em
pogueren erçmar a uni —• n'hi
havia un dedicat, de Romain Ro¬
lland: «Le théâtre de la Révolu¬
tion». Ara, mort, ¡ja no me'n po¬
drá dedicar d'altres. Ni me'n po¬
dran dedicar Galdós, Valle ïn-
clàn, 'Rubén Daño, Amado Ñervo,
Luis de Tapia, Guimerà. Russi-
nyol, Iglesias, Corominas, García
Lorca,^ Antonio Machado...
Romain Rolland fou el gran

A Catalunya
ta i magnifica
ven», crec que _

de Millas Raurell
main Rolland no

—excepte la peti-
«Vida de, Beetho-
en una traducció

• l'olbra de Ro-
ha estat tra¬

duïda Alfons Masseras m'havia dit
que .tenia enllestida, destinant-la a
la benemèrita «Col·lecció a tot
vent»,, la traducció del «Joan
Cristòfor», novel.la en la qual és
evocada la infantesa del músic
gloriós de les Simfonies.
Caldria que, una de les prime¬

res coses a fer en retornar a Ca¬
talunya i per a fer oblidar l'ab-
jecta bajanada de les publica¬cions falangistes, fos l'edició deles obres de Romain Rolland en
traduccions signades i prologadespels nostres millors escriptors: a
més del «Jean Christophe» «L'à-
me ençhantée», «Colas ' Breu¬
gnon», «Pierre et Luce», «Cléram-
bauït», «Le-Théâtre du Peuple»,tot el cicle Beethoven, de «Les
grandes époques créatrices» a

Hem llegit dues editorials de dos
setmanaris que es publiquen en ca¬
talà a França. Totes dues critiquen
l'actuació política dels seus con-
traopinants. Totes dues palesen
una marica de sentit de responsa¬
bilitat. Una d'elles dóna camins a

peguir que nosaltres no seguirem
perquè no ens volem perdre. L'al¬
tra sosté que aci a Franca, a l'exi¬
li, no hem de fer política, que ai¬
xò cal guardar-fho per a quan tor¬
nem a Catalunya. Això, però, no és
obstacle per a què el mateix exem-
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l'encara indita «Commédia Fini¬
ta», el seu magnífic Théâtre de la
Révolution»; «Le 14 Juillet»,
■«Danton», «Les loups», «Le .jeude l'amour et de la mort», «Pâ¬
ques fleuries», «Robespierre»,«Les
■Leónides». Seria el millor home¬
natge del nostre poble a la sagra¬da memòria del gran escriptor
Romain Rolland que tan dignament,tan generosament sabé defensar la
causa del nostre poble.
Seimpre tan malaltís, sempre

tan ifeble — físicament ■— tingué
una força moral invencible con¬
tra totes les injustícies, contra
totes les tiranies. Fou, com Vol¬
taire — més humanament, però,
que Voltaire ■— el gran defensor,el gran acusador. Els oprimits delmón mai no ho han d'oblidar!

Lluis CAPDEVILA

CONTRA EL FEISISME
ARMA'T I VES A GOMRATRE

■r. .
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piar publiqui una llista d'entitats
politiques organitzudes, no a Ca¬
talunya, sinó a França, a Texili.

11 primer editoriausia dóna ca¬
mins a seguir i amo una naoiluat
marcaaa proposa a un cert parut
politic caíala que es separi a a-
uança nacional de Catalunya, as
a dir: ¡a el paper de bruixa que
saita amb I escombra necara -per a
calar joc a la casa dels altres.
Tot això ens ja somriure un poc,

pero lamentem aquesta manca ae
seniit ae responsaoiiuat dels dos
éditorialistes■ l, un proposa la unto
per muja ae ta uesuuio, que no
aeixa a esser un sistema aigne de
patentarse. l, altre anatematitza
t actuació poiuica a França puoii-
cauc tota una xarxa a organització
i expucaiu-nos ae tan en tan visi-
ies í viuiyes ae perso/uuiiacs que,
uuiuj uuiieui, o es ueuuguen per
esport, o per a posar en contradic¬
ció L eanoriaiisíu.
Nosaltres coneixem una ètica

política i procurem seguir-la fidel¬ment. Nosaui es, aes ael primeraia, hem aiçut la oànaera de la
Unto pero propugnant a l'ensems
una depuració, car nosaltres voiem
que els destins del nostre poblesiguin regits per gent apte i serio¬sa que tingui un ple sentit de res¬
ponsabilitat. Nosaltres no porta¬rem la bruixa a casa de ningú.Pensem noblement de la nostra
manera i qui ens vulgui seguir queens segueixi, sense necessitat dedir que el nostre és el camí a se¬
guir, Nosaltres Jem i jarem políti¬ca ací i a Catalunya perquè creiem
que el que puguem arranjar avuino tenim de deixar-ho per a demà
i perquè ens sentim responsablesdels nostres actes oci i a Catalu¬
nya.
Aconsellar que no es faci políti¬ca i a l'ensems fer-ne tant com es

pugui, trobem que també és un d'a¬
quells «colosalismes» buids delsquals parla un dels dos éditorialis¬tes al·ludits. Potser és una habili¬tat, però la trobem innocent.
Els homes d'Esquerra Republica¬na de Catalunya pertanyents aAliança Nacional de Catalunya ensfonamentem en els principis bàsicsdel nostre partit, que és l'únic ca¬mí a seguir, i tenim una ètica po-o^-tclara 1 un sentit de respon¬sabilitat que no veiem en les duesesmentades editorials.

mflit t nostJ.e. Portantveu no ha
»? * sortlr.a- Per ara, cap in¬sult contra ningú perauè rrpie™

s'Smfrs1 ™ ~
la veritat M¿!¡ecessaris Per a dir

âSar»"aenctal sentit de responsabilitat.
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