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IMVOCACIO AL COMTE
ARNAU

Ombra que véns de l'edat imitj«n*
meitat llegenda, meitat realitat,
i travesses la terra catalana
amb un cavall de flames desbocat.

L'abadesa de Sant Joan que et crida
és Catalunya. Escolta el seu anhel.
Fes que el teu pas li retorni la vida.
Llucifer del matí, vestit de cel

Passa brunzent i emporta't-en l'escòria
que damunt Catalunya s'ha escampat;
fes que no en restí mai més la memòria
dels monstres que la pàtria han captivat.

Que la teva cançó ressoni viva
oom un cop d'ala cru de l'huracà,
car Catalunya torna ésser captiva
i amb el teu pas la pota alliberar.

Comte Arnau, comta Arnau, profana l'Abadia!
Pren l'abadesa i mira fit el Crist
que ens l'han canviat a plena llum dal dia
i sua quatre barres de sang el seu cos trist.

Es Catalunya la crucificada,
té un cop de llança dreta sobre el cor.
Passa com un rellec de mal tempsada
i dels botxins no en deixis ni el record.

Perda t horitzó enllà! Baralla't amb fiant Jordi!
Ooceix-li el llegendari cavall blanc alat
amb un cop de coltell! Que se'n recordi
que no ens serveix de res la seva llibertat.

Baralla't amb les ombre9 una a una;
crida amb un crit que eixordi tots els vents!
Alça l'espasa com un tall de lluna
per tallar la foscor dels continente-

Pel teu cavall trobaràs prou cibades:
—el seu renill de fam fa esgarrifar—
que les devori totes les ànimes damnades,
que no ens en deixi ni una per llevor!

Omple de foo de renec nostres venes!
que se'ns emporti tot el teu infern
per trencar de la pàtria les cadenes
i fer de Catalunya un pobla lliure, etern!

Comte Arnau, comte Arnau, profana I Abadia!
Pren I abadesa i mira fit el Crist
que ens l'han oanviat a plena llum del dia
i sua quatre barres de sang el seu cos trist.

Fes trontollar la vall, fes trontollar la serra!
Que la teva cançó sigui un cavall alat
que faci tremolar tota la terra
i ens retorni el teu pa8 la llibertat!

QiRDOSEm-nos i [oiiaborar m Ies
TasquES (Ib la nostra propera

ñssemüLa
Molt en breu cl Consell Directiu

posarà en com ixement dels mili¬
tants i de 1 opinio catalana, la data
de cel.lebraciô de 1 Assemblea del
Partit, ajornada per raons d'orga¬
nització. que volem sigui modèl-
lica, per tal que aquelles delibera¬
cions donin un rendiment immillo¬
rable de treball i orientacions.
Ja l'equip de ponents va rebent

instruccions per a la plasmació de
llurs treballs. Les mocions que
aquells presentin seran posades a
la consideració dels assembleistes,
p. r a què amb la tasca depuradora
dels debats hom rectifiqui i presti¬
gií les matèries que Seran presen¬
tades a l'aprovacio del comici.
El Consell Directiu, - n encarre¬

gar la redacció d aitals ponències,
dóna un ampli marge d'interpreta¬
ció- La legalitat estatutària que
reconeixem vàlida com a argument
aglutinant d.' les activitats dels ca¬
talans, no ha de constrenyir ni in¬
fluenciar la voluntat ni el pensa¬
ment dels ponents, que • hauran
d'anar informats, en llurs redac¬
cions, de l'ampli sentiment d« com¬
bativitat que és l'excel·lència del
nostre Partit, i d'un aprofundit
sentit social. Els preceptes vigents
en 1 existència legal dels drets es¬
tatutaris. ja que en la pràctica no
poden ésser depassats, almenys no
pas tan immediatament com vol¬
dríem, podran trobar una més ago¬
sarada configuració a través dels
camins avançats per on els po¬
nents els condueixin.
Les conclusions do la nostra As¬

semblea aspiraran a fer confluir
vers la correntia de la unió per la
basc. els militants d'E. R. de C„
uns i altres freturosos d'uns ma¬

jora horitzons que els que s'albiren
actualment dintre l'estadi del Par¬
tit-
Assemblea popular la que aviat

anem a celebrar- Peta pel poble i
per al poble. Els teoritzants hau¬
ran de c.eixvr pas als realitzadors:
els tècnics de la política seran so¬
brepassats pels activistes. El criteri
més modest serà recabat, atès,
considerat. Tots els nostres mili¬
tants aportaran llur concurs, llur
sentiment, llur pensament 1 criteri.
L'estament popular del republi¬

canisme català fins ara només es¬
tava cridat a votar i a donar llur
sang quan als dirigents convenia-
Mai fou convidat a manifestar per
la força del cor, les seves veritables
impressions -respecte la política ca¬
talana i el seu pervindre. Els diri¬
gente exigien incondicional sots-
missió, car ells ja pensaven i ac¬
tuaven per compte dels republicans
patriotes.
La nostra Assemblea donarà ac¬

cés vers la tasca de redreçament,
de recobrament, d'emancipació de
Catalunya. Totes les veus hi seran
ateses. Volem que le'tern dolor dels
humils hi tingui també represen¬
tació- Per això, per a forjar una
millor organització, per a poder
cridar-hi a temps tots els que hi
han de venir, el Consell Directiu
decidí l'ajornament.
Esquerra Republicana de Cata¬

lunya. la nostra Esquerra, aquella
on militarien els Presidents Macià
i Companys sl visquessin, obrirà
les seves tasques populars. Hi vin¬
drà tota la. Catalunya veritablement
patriótica i sincerament avançada.
A bentost, doncs, companys mili¬

tants!

La nostra flssimblea dl Militants
sots auspicis pEssimlEtis, segons

"(juflúErns"
Els lectors saben que a Perpinyà

hom publica aquesta revista d'es-
ludis politics, econòmics i socials.
Amb motiu de la seva aparició
s'informàrem des les nostres pàgi¬
nes.
I bé. En el número de febrer 1

entre el text d'un article signat
per C. A.: «Els espanyols davant
la imminència de llur retorn a la
Pàtria» — que ve a ésser una mena
de portfoli de les activitats políti¬
ques del moment entre els nostres
m, dis — hom hi troba la següent
al·lusió, que no recollim pas amb
gaire satisfacció, com els lectors
podran comprendre.
Després d explicar que de la

U- N- E. n'han 'desertat molts com¬
ponents, alguns -gairebé en bloc,
com els catalans de Paris, continua
dient que «aquest apartament, se¬
guit per molts catalans d'altres in¬
drets ha redu'it a poca cosa la im•
fitiïtància de l'Aliança Catalana
(vtíl dir A. N. de C.) fillola de la
U. N- E-, i sense aquest puntal, o
esdevingut molt feble aquest pun¬
tal, la vida total d'aquella se n'ha
de ressentir. Bé és veritat que un
grup de catalans unionistes, adhe¬
rits a l Esquerra, anuncien una
Assemblea a Tolosa, però no sem¬
bla fàcil que amb això puguin so-
bremuntar la crisi ni envigorir >una
posició que els republicans cata¬
lans generalment repudien.»
Tanmateix, la nostra propera

Assemblea té mala premsa, si jut-
getti 'pel paràgraf transcrit. I això
qtíe «Qtrad'érns» és una publicació
que'no'iiferseg-ueix finalitats de 'par¬
tit ni de tendència. Sort n'hi ha,
que si no, ens etziva entre cap i
coll la més afrosa excomunió cata-
lano-re'püblicana.
No, senyor C. A. La vostra inde¬

pendència de judici ha estat infor¬
mada féhclcn'cioSanient. I us en do-
wat'i'u compte quan, amb la cél-le-
'Uració de la nostra Assemblea, vin¬
drà a cobrar vigoria i estabilitat
la posició d'aquesta E- R. adherida
a A. N. de C., en lluita oberta con¬
tra els conformismes i els resig¬
nats-
Ultra, aneu-vos adonant, senyor

C. A-, que els republicans catalans,
en llur generalitat, allò -que repu¬
dien, encara que per ar-a molts no
puguin dir-ho o no s'hl atreveixin,
són els prohoms que oblidaren llur
missió en la desfeta i llur deure
ehvers els compatriotes sofrents.
Els republicans catalans, gene¬

ralment, repudien els homes que,
essent dipositaris dels cabals del
Tresor Nacional de Catalunya,
abandonaren els catalans en llur
misèria de l'exili i en la situació
infrahumana dels camps de con¬
centració, sense altra sort que, o
les Companyies de treballadors, el
retorn a Franco o el suïcidi.
Els republicans catalans repudie

els capitosts que ni intentaren im¬
posar el prestigi que llur autoritat
els conferia per atenuar els flagells
de Catalunya, i si saberen servir-
se'n per a llur bon parador i situa¬
ció personal. Repudien els cràpules
que de l'enganyar el poble en
diuen astúcia i habilitat; d'endoga-
lar els catalans n'han dit servir-
los; i de viure a costes de Catalu¬
nya en diuen sacrificar-se per- ella-
De tot això hom en parlarà en

la nostra Assemblea- La lluita con-

La puixança del nostre organis¬
me nacional de resistència es pa¬
lesa cada dia amb més vigor. Una
prova, el Ple que anem a resse¬
nyar, que constituí el just expo-
'nent de la cabal valor que en la
vida política die Catalunya significa
la nostrissima A. N. de C-
El diumenge passat, dia 4, la sala

de festes de l'Hotel Paris oferia un
bell aspecte de catalanitat i acti¬
vitat patriòtica- La llotja presi¬
dencial estava solemnement agen¬
tada, amb les efigies dels dos Pre¬
sidents, Macià i Companys, ins¬
cripcions al·legòriques 1 la bander*
catalana oom a mòdul.
Prengueren plaça a la presidèn¬

cia, al costat del president d'A. N-
fie C-, senyor Gili i Ferrem, els
Senyora Aguasca, president del Se¬
cretariat de la U- N. E„ Lluís Cap¬
devila, Joaquim Secoll, del Comitè
Directiu d'E. R. de C-, adherida a
Ai. N., com a invitats d'honor, els
membres del Consell Directiu Mar¬
torell i Pujolar, el del Comitè De¬
partamental, Masgrau; el repre¬
sentant de la C. N- T., capità Ar¬
nau. En remarcar-se la presència
a la sala del compatriota senyor
Joan Clot, propietari del conegut
restaurant clandestí de la rue. Poi¬
tiers. on tan bella acollença hi han
trobat tothora els membres de la
Resistència, en mig dels aplaudi¬
ments d'i public hagué de passar
a figurar entre les personalitats de
l'estrada presidencial. . Presents
també els membres del Comitè Lo¬
cal. convocador del Ple, senyor
Dalmau, president; Pere Giralt,
secretari; Joan Bergadà, Joan Valls

Ii Pepeta Vert.Obert l'acte pel president del
C. L- i després d'uns gentils mots
de salutació i de presentació adre¬
çats a l'assemblea, el secretari de¬
posa el seu informe, força escaient
i complet, respecte l'actuació del
Comitè Local.

Aprovat, 4»ren la paraula el nos¬
tre Director, l'escriptor Lluís Cap¬
devila, tan -estimat per les masses
catalanes, el qual disserta sobre els
estralls que —encara!— el nostre
pals sofreix. Amb paràgrafs de
profunda emotivitat descriu la do¬
lor de la nostra gent sotmesa a la
fèrul.la del franquisme. Exhuma
frases d'escriptors d'avançada; par¬
la del teoritzador de la Revolució-
Saint-Just, de qui diu que. si vis¬
qués fóra dels nostres- Peça oratò¬
ria que lamentem no poder expli¬
car amb major extensió, per tal
com. en la seva total estructura,
fou un exponent literari de la do¬
lor d'e Catalunya i una apel·lació
suprema a la revolta permanent
dels pobles contra llurs opressors.
Informa a continuació Masgrau

sobre el capítol de finances. Ens
dóna a conèixer la penúria amb
què A. N. de C. ha de desenvolu¬
par-se, malgrat els amplis horit¬
zons -que tenim davant. Diu que és
un organisme que no depèn nl
d'un partit ni d'una sindical, al
qual hi són cridats a col·laborar
tots els catalans antifranquistes, hi
aportin o no llur óbol.' d'acord amb
les possibilitats de cadascú. Al·lu¬
deix amb ironia «l'or de Moscú»,
que a jutjar pels comptes a rendir
no ens" ha arribat encara. Exhorte
els militants a què no negligeixi!
l'acompliment de llur deure per al
bon servei de Catalunya.
Parla a continuació Arnau, por¬

tant als reunits tota la simpatia
dels cenetistes agrupats a A- N. de
C Fa protestes de catalanisme so¬
cial i advoca perquè, en els Go¬
verns que en breu hauran de regir
els destins de Catalunya la seva
organització hi pugui ésser repre¬
sentada degudament.
El Dr. Aguasca adreça uns pa¬

ràgrafs fogosos, veritables abriva-

tra els mals pastors en sortirà en-
robustida a desgrat dels mals ave¬
ranys que «Quaderns» ens pronos¬
tica.
Lamentem no saber qui s'amaga

sota aquestes C. A- CA és un mo-
nosil.la-b molt enigmàtic. Si existís
físicament aquesta persona la in¬
vitaríem a què vingués a l'Assem¬
blea- Es convencerla de si 11 són
poc fidedignes els seus informa¬
dors.

des patriòtiques, que són sovint
subratllades amb aplaudiments.
Apel.la al patriotisme dels reunits
per a què actuïn en tots els ter¬
renys per aconseguir la unió de
tots els catalans. Es condol de l'es¬
pectacle lamentable de la nostra
desunió, la qual és condemnada en
totes les esferes nolítiques interna¬
cionals.

Passa a informar el president
d'A- N. de C. senyor Gili i Ferran.
Peça oratòria dénvergadura, en el
curs dè la qual tots els problemes
de la nostra actual situació hi són
examinats amb ponderada aquil.la-
tació. No volem reproduir parà¬
grafs fragmentaris ni sintetitzar
l'abast d'aital discurs, car contrau-
riem el risc de deformar la seva
línia expositiva. El nostre Secre¬
tari general fou molt aplaudit en
acabar la tasca i felicitat.
Fou presentada una moció sig¬

nada per dos concurrents, que ai¬
xecà viu debat, en el curs del qual
ens fou grat d'escoltar interes¬
sants discursos, ben aprofundits de
forma i intenció. Després d'exami¬
nar altres problemes i es suscita¬
ren altres debats,' que foren ben
conduïts per la presidència, mal¬
grat que en alguns moments la
psicosis de l'exili s'imposava i sem¬
blava difícil de conciliar certs
punts de vista en pugna. Per fi
hom arribà a bon port, després que
quedaren palesos els desigs d'unió
entre tots els catalans i el dalcr de
combatre fins el darrer alè per la
llibertat de Catalunya.
L'acte fou clu-, entre bona efer¬

vescència. El públic restà llarg
temps encara en el local, fent co¬
mentaris diversos i felicitant-se de
la prova de vitalitat que A. N. de
C. acabava de donar.
El local era ple d'una concurrèn¬

cia militant i enferyorida. Ningú
sortí defraudat, i amb ferms desigs
de no substraure's a la lluita co¬

mençada.

SALVADOR PERARNAU

Administració

A TOTS ELS CORRESPONSALS

Son pregats tots els nostres co¬
rresponsals dels diverses departa¬
ments, brigades i batallons de Se¬
guretat facin amb tota urgència les
seves liquidacions pendents a la nos¬
tra Administració i per gir-post*l.

«ELS AMICS DEL POBLE

CATALA
En aquest Admnistració s'han re¬

but les següents quantitats a pro¬
fit del nostre diari :

A. Coll, io.
Norbet Cabau, 150.
J. B., jo.
A. Monzò, 200.

Jules Palmado, 200.
Suma anterior: 3.550 francs-
A- Guimerà. 300.
Total, 4.460 francs.

Les suscripcions que ens anun¬
cien íes diverses brigades i AMICS
per a el nostre diari -les poden en¬
viar peí» gir-postal a nom del nos¬
tre Administrador les quals per or¬
dre de recepció seran publicades en
aquesta secció d'AMIC D'«EL PO¬
BLE CATALA».

EL POBLE CATALA.

tació voluntaria el teu diari,
Amic; ajuda amh la. teva aspar-

Primer volum de la Bibliofeca
d'El Poble Català

POETES DE CATALUNYA
Ja halsortit

POETES DE CATALUNYA
recull He poesies dels millors poetes catalans,

Preu : 40 fr.
Comandes : a l'administració d'EL POBLE

CATALA, 28, rue Potiers, Toulouse

"EE GEIVEMAEISSI3M digné a Sevilla que,malgrat
talcs les dificultats, si cl gran baluart alemany na pagnés can-
tenir el terrible perill rus, Espanga ajudaria, na amb Quinze
mil, sina amb un mil-lia d'frames*9'

(Declaracions de Serrano Suner, Ministre de Negocis estrangers-de negocis
bruts-al senyor Teussen, del "Berslinslce Tidende" de Copenhague, 20 Abril 1942.)

Elprametre ne fa pafrre. I els brétals paden permetre's el
luxe de na tenir paraula.

memoriaesquerra.cat — Poble Català, El [Tolosa de Llenguadoc], 1/3/1945, pàgina 4


