
i Demanem justicia

Els nosïres soldats foren els primers en
començar la lluita contra el feixisme.

Que no ho oblidin les grans demo¬
cracies; a Espanya encara hi ha el feixisme.
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Les circumstancies actuals reclamen la formacio immediata d'un
Govern
feixistes

catala i, a l'entorn seu,
catalans.

en unio sagrada, tots els anti-

EDITORIAL

No, lo s»m no lia finit encarni
Han passa! moltes coses : t'Aie-

ïnanya, vençuda; el Japó, vençut; la
guerra Friidej Pétaln condemnat a
mort i amnlst·at pel general de Gaul¬
le. El drama, doncs, ha finit. I, no
obstant, aquesta fi del drama no Ha
estat, a Europa, com era d'esperar, la
Joia de| triomf. A Europa regna una
espessa atmósfera de recel, de descon¬
fiança, i tothom esguarda el demà amb
Inquietud. I això es logic : les guer¬
res, 3ue destrueixen l'economia, porten
com conseqüència 'a misèria.
Algú ha dit. ert caure vençut el «la,

pô, que al món Ja no quedava oap ves_
tlg1 de feixisme. S equivocava qui feia
ta» afirmació : queda Franco. Han
mort els seus amos ~ sense l'ajuda
dels qua!s no hauria vençut — Hitler
I Mussolini. I queda ell, el lacai de
les mans brûles de sang, que ara va-
ri2ment vvl disfressar_se rie demócrata.
(Franco, com tots els banéits, serbpre
ha estat molt amic de disfressdr-se I
ès per altfó que ha convertit el seu
règim en una mascarada sinistre.)
Danes bé : vulguin no vulguin, men¬
tre Franco regni a Espanya, la guerra
n., ha acabat nl s'ha acabat el feixis¬
me. Qui no ho vulgui veure aixi, o bé
és un Imbècil o bé és un complice de
la política que ha ensangonat Europa
des ds l'adveniment de Mussolini.
Franco, cómplice i lacai dels dictadors
difunts; compiles de Pétain — qui II
lliurà el President Companys — és la
guerra, és el feixisme, és el crim,
Mantenir Franco en el poder, és negar
els postulats en nom dels quals les
racions unides han Multat contra la
tirania. Mantenir Franco en el poder,
és un delicte de lesa humanitat. Tenir-
hi el més minlm tracte, és deshono-
rar-so.

Ho, la guerra no s'ha acabat en¬
cara, perque fou Franco qui l'Inicia
e:i terres d'Ibèrla l Iss tarres d Ibèrla
encara estan sola el Jou ds Franco.
La guerra no s'acabarà fins que la
República - terni a ésser el règim legal
e'al nostre poble. La guerra no s aca¬
bara fins que els governs de les na¬
cions unides considerin Franco, d'a_
cord amb el poble espanyol, com el
«lifè é3 ; com un criminal dé guérr»
De fer justicia Ja ens en encarregarem
«nosaltres. I nosaltres no amnistiarem.
Es préclsament per bondat que cal fer
una Justicia implacable que serveixi

LLEIALTAT

d'escarment. El poble francès sabé
llançar als exèrcits dels rels la testa
de Lluís XVI. Èl poble espanyol, que
sabé ésser bo I generós ei 14 d'Abril,
sabrà ésser fort I sever quan arribi
l'hora del retorn à la pau I a 'a jus¬
ticia. No volem venj nces • volem jus.,
ticla. I la volem contra tots els qui
gosln oposar.s hi. Hi ha hagut, en
aqueste sis anys de turments I d ago¬
nia, massa llàgrimes, massa sang per
a poder perdonar. p2r a obtenir aques_
ta justícia, pgr a endefrocar Franco
I retornar la llibertat a la nostra ter_
ra màrtir, no volem cap ajut oficial,
Ja ens ho sabrem fer nosaltres. Les
heroiques F.F.I. parisenques comença¬
ren la insurrecció contra els alemanys
amb, à més d unes poques pistoles l
fusells, cent cinquanta fusells metra¬
lladora. Les armes? Les armes ens les
donaran els soldats de Franco. O els
les prendrem. Car la llibertat no la
serveixen en safata ; cal saber gua_

nyar-la.
Han passat altres coses : el triomf

dels laboristes ' a Anglaterra, la for¬
mado del Govern de la Republicà es¬

panyola a Mexlc, Dos cops durlsslms
contra Franco, Ara ja no hl ha escusa
possible per a-no trencar les relacions
diplomatiques amb Franco. Ara les
nacions quedes diuen demooràtlqu,^ te¬
nen el deure insljudlble de reconai-xer
el govern legítim, et de la Republicà/
Això enard'rà les energies latents del
i.ostre poble l ens donarà a tots el
coratge necessari per a liquidar per a
sempre més ia mascarada tràgica dél¬
it GUrioso movimiento ».

Quan l'hora arribi, nosaltres, que ¡
mai no hem desertat, sabrem occupar (
ef nostre lloc. No pas com afil-Mats a
un partit o a una fracció del partit
— car això, mentre a casa nostra hi
lia catalans que more.i o esperen la
mort en les presons, no-té «cap Impor¬
tància, — sinó com catàlâns. Nosal¬
tres, en aqueste terres d'exfll, sols
hem tingut un pensament : Calaîunya,
la que' Ha sofert en els ca.mps de con¬
centració de M. Georges Bonnet i la
que sofreix en les presons de Franco
Els matissos I picabaralles de partit
en« interessen poc, Sois • interessa
una cosa : la llibertat rie Catalunya.
Per alxo hem lluitat amb la Reslsten-

l ela francesa : perque sabíem que alxl
I lluitàvem p*. Catalunya.

EL POBLE CATALA ACUSA
Criem oportú reproduir el text del telegrama enviat per aquesta

direcció al Procurador general Mornet :
> Le journal <. £1 Poble Catala », organe ds la gauche républi¬

caine de Catalogne, édité en France, accuse Philippe Pétain d'avoir
livré à Franco, qui le fit fusiller notre président Louis Companys,
héros national et symbole de la Catalogne républicaine ».

Nous demandons que justice soit faite,
Pour le peuple catalan

Lluís Capdevila, Andreu Claret, Salvador Perarnau,

« L'alliberació nacional és inseparable de l'Insurreecio nacio¬
nal ha dit el genera! de Gaufle.

Els catalans no ho oblidarem quan arribi l'hora de la llibertat
de Catalunya,

NO ELS HI DONEM LA RAO
Des de la radio Nacional de España, l'ex-redacter de • La pu¬

blicitat », Carles Sentis, avui a sou de- Franco, deia que » els es
panyels « rouges » a l'exili, es t-ossn en la impossibilitat abso¬
luta i total de « poder mai unir-se ».

Sembla una consigna, veritat ? I no poden pas queixar-se del bé
que obeim nosaltres, enemics de Franco, les consignes de Franco.

En el: precís moment tjue em
disposava a escriure aquest arti¬
cle, m'arriba la nova (le la for¬
mació, a Mèxic', del govern repu¬
blicà1 espanyol. Aquest esdeveni¬
ment no tonviarà el seu sentit,
que justament va lligat amb
aquest fet.
D'ença de l'alliberació de Frau

ça l uiça encara despro ,11 l aili-
oeraciò, quasi total, -nt atún, un
clam duiiiOs suit de t«-ls els in¬
drets reclamant jusikia pçr a.s
republicans espanyuts. Els periò¬
dics dels muMineiits alliberadors,
reclamen l'esbandim.nl del litui-
qulstÜtl i el retorn immediat al
i egau uurmu -de la lteptiblica
que la "olUi/ai del iiostie poble
proclama en el jorn gloriós del
11 d.V.1,1 d l l'Jol.
Els can» dels països alials per¬

filen t'iua dia mes tiara la seva
intenció de lia voluï saber res
del "egim íriu-qüisla el qual qua-jliliuci, d iHroinjiaüble aniu la nuva
cstK'etuia póllticà mundial. Però,
darrera auest clam popular i tesi
"declaracions de.'ls góveríis aliats,
una veu uini mm crida la unió de
tots els republicans espanyols i
la formac.ó U'eis seus respectius
governs.
Per a fer possible aquesta unió,

que avui, a pesar de la form ictó
uei pruner guv ei n república, a
l'exil! no es encara una realitat
entre els partits t les masses anti¬
feixistes, s lla treballat per a po¬
tier trobar eoincidônfcia d'opinió
en tot a'.lo que pugues facilitar
ia unitat de tuls e,s que veritable-,
ment Voleríi la destrucció del dar¬
rer. vestigi uitiatoria; i la res¬
tauració . immediata de les lliber¬
tats catalanes a republicanes.
Nu vull fer esmeni aedi ue tot

alio que boni podtia d.,r en de¬
fensa de les taeliques politiques
a seguir Hem d.sculit ja _uu
i de sobres , fiem dialogat ja
prou i massa entre nosaltres, i
mentre persistim cada ù en les
seves posicions allarguem llasti¬
mosament l'assoliment del triomf
tan esperat.
Vençuts per les armes del.

feixisme iiuernac.imal, ens vege-
i'om desposseïts de la nosira ite-
públictt if i lis la qual tenien camp
obert totes les iuees de llibertat.
Vençuda 1 opressió arr- u u'.i mon.
nosaltres tetuu indiscutiblement
dret a la nostra República i a
les nostres llibertats.
Possiblement hi ha hagut algu¬

nes precipitacions de part d'uns
i altres en Voler definir quin
hauria d'esser el camí a seguir.
Avui, peró, un sol objectiu ens
ha de guiar en la tasca imme¬
diata : l'alliberament de la Pà
tria. Es per aquest motiu que
nosatres som els primers en voler
reconèixer aquesta imperiosa ne¬
cessitat
Enduts pel millor sentii;»«»)t de

lleialtat als Ideals ens aixecarem
decidits per a servir amb fervor

el sentiment esquerrà creient in¬
terpretar el sentiment de la massa
del nostre partit i del nostre
poble.
Lis necess tats polítiques de la

nostra causa en» ban fet com¬
prendra la conveniència d una
rectificació i amb tal motiu ha¬
vem decidit la disolució del Con¬
sell Directiu de l'O. 1*. que lia-
Viein creat per al reagrnpument
deia militants a França.
Aquest numero d' « lli Poble

Català » ós cl darrer que apareix
fcoiu órguèn de partit. Els pro-
pus seran imprégnais del mateix
sentiment iden.ògic i amb el ma¬
teix esperit que lia guiat la nostra
taseit, de voler que el nostre

sigui l'exponent lleial t
dels postulats del nostre
Treballarem amb lot el
entusiasme,' posant « El

Català » al se"vei de l'idea-.

partit
sincer
ideari,
nostre
l'obte
l'i d'K.IL de C.
Ara 'i paraula ts als nostres

aíno/o do i altre grup d'E.R. amb
el- quais hem estat desconectáis
al iia.rg de tot aquest loui{js
d'exili. Nosaltres esiçtn entera¬
ment disposais a unir el mxtre
tsfuFç amb la festa de militants
del gran pari it de la democràcia
catalana, a, amb tot i trobar-nos
dislanrials amb els que opinen
diferentment, Tstem plenament
disposals a que lotos aquestes
diferències siguin discutides en el
sí d'una sola organizado.
Per algunes allusions que m'han

estat fetes référants al procediment
utilisable que ens ha d'unificar,
om potme lo senyalar que, per a
nosaltres, la iftiilat del pan it lia
d'esser feia. amb totes les conse¬

quences de la. legalitat I aquesta
no pot ésser adra (pie ei retorn a
les velles posicions.
Aquí a l'exilií hem de reconèixer

s'han fel d'ambdues pans moltes
coses sense qué a, voltes es Pugnés
en compte la voluntat de la gran
massa de militants que restaren
en terra catalana, i. vulguem a. no,
hem de reconèixer qlie toies aques¬
tes questions sols a Cala'uuya po¬
dran ésser plaplejades i resolies.
Per damunt de tolt# les pica¬

baralles de grups i de grupeis. cal
tenir present. q\>i; hi lia. Catalunya
i és per això que esleír. Segurs que
els amics que ens ban acompa¬
nyat en el noslrc grup en la lluita
dupant moments difícils sabran
comprendre que ós precisament
per a Catalunya que havem de
realitzar la uftílat dels republi¬
cans catalans, i és per a Ixo que
també estem segurs que els allies
amics d'K. 1! de ('.. sabran mirar
amb lleialtat la nostra decisió.
No oblidem que els enccrUf 1 els

desencerts d'uns i altres deuen és¬
ser subordinats als nostres ger¬
mans de Catalunya on lots junts,,
en uri, jorn. proper, podrem 1 re¬
hallar per la plasmació en n'aïl¬
lats del nostre ideari i per l'es¬
plendor de la pàtria alliberada.

Andreu CLARET.

POMPEL FABRA
Professor " Honoris Causa "

de Tolosa
Fa poc que el nostre gran pa¬

trici Pompea Fabra ha rebut
l'humaiiatge meritissiïn de ia F'a-
è.ultat de Tolosa del Llenguadoc
nomenant lo Professor 4 iluno-
ris causa ».

Musiré Fabra, per als catalans,
mereix tots els homanalges del
món. No sabríem trobar una al¬
tra figura de Ics lletres catala¬
nes actuals més preeminent. Es
el gran constructor del nostre
idioma. L'home que ha sacrificat
grau part de la seva vida trebal¬
lant la nostra espiritualitat; Les
Seves mans són, en certa ma¬
nera, sagrades d'esporgui* i polir
ei nostre arbre sagrat.

i.a llengua catalana era
vivà i pura peró, desvalleslada,
desordenada, i els escriptors ca¬
talans es trobaven sempre da¬
vant la confusió caòtica. Mestre
Fabra amb una paciencia de be¬
nedictí, per a dir-ho vulgarment,
lia anat analitzant i sospesant
mot per mot ia nostra llengua i
lia creat les normes gairebé difi-
n i lives de ia nostra gramàtica
i ens ha ofert el diccionari orto¬
gràfic català Rompeu Fabra iia
estudiat amb conciencia, la nos¬
tra llengua i ia seva anima ha
restat encastada en • ¿1 lu. Per
això la catalanitat de Mestre
Fabra te un relleu tan acconiuat.
Coneix la soca, les rels, les bran¬
ques i la sava anees Irais de Ca
talunya perqué lia arribat fins
al fous del fons del seu verb.

I el nostre Pompen Fabra s'ens
fa més grau encara si pensem
que amb tot i els seus anys —

no us volem dir vell ni voldríem
que lio fóssiu mai, Mestre F'abra
— amb tot i els seu anys ha
suportat l'exili amb la modèstia i
la paciència de no importa quin
refugiat, i nosaltres, els cata¬
lans que estimem Pompen Fabra
com una cosa consubstancial nos¬

tra, estaven contents i tristos a
la vegada do tenir Pompeu Fabra
à l'exili perque sabíem que al
costat nostre lli teníem, en certa
manera, l'ànima catalana, peró,
ens dolía pensar que Catalunya
restava sense ànima : privada
de la seva llengua i sense l'alta
figura de Pompeu Fabra.
Es: per això que « El Poble

Català . fa patent la joia que
lia senlit veient liomanatjat el
nostre il·lustre gramàtic amb el
nomenament de Professor « Hono¬
ris causa » de Tolosa i « El
Poble Català » no solament reli-
eíta cordialment el nostre gran
patrici sinó que proposa, per a
quan tornerem a Catalunya, orga¬
nitzar l'homanatge a l'exiliat ca¬
talà que creiem que podria ésser
ae.preseplat per la figura excel·lent
del gran treballador, del gran
amant de Catalunya i del gran
intel·lectual Mestre Pompen Fa¬
bra. La Redacció.

Del llibre en preparació -,

ARCA D'OR VELL "«

Meravella sublim I Dintre de l'arca
un tros de rern em porta la vi
de la mar infinita i de la barcasió
de 1 avi pescador.

D'aquell avi forçut, terrós de raça,
„um una penya cantellut,
mirant, inipi a vit, l'onada que passa
i el rem triomfal que l'ha vençut.

D'aquell avi tan bru. de sang marina,
one com escut triomfal
duia la pipa i Ja barretina
amb la fidelitat' dc retornar alsorral.

D'aquell avi que duia al oos la marca
de tots els vents huracanats
i à. cops de rem menava endins la barca
i esquinsava les boires i les tempestats,

I la barca (longera s'accostava
saltant inquieta sobre la vasta mar
quan la mar deveitia roja i blava
sentint-se caure a fobrg el cap-al?tard.

I a l'endemà cercant nova fortuna
sortia a sardinals
duent el tap de suro de la lluna
enfonsat a les ones immortals.

D'aquell avi que és símbol de la raça
menant, la nau amb seny i cor ardit
car Catalunya ha hagut ' de lluitar massa
damunt la mar del temps entenebrit,

Peró li rosta ei rem, el rem de l'avi
que és eina de treball i do combat
que fereix com un giavi
i esquinsa ei ventre de la tempestat.

Peró li resta el rem que és la: fortuna
i el tresor més sagrat dols tresors ancestrals j.
aquest esperit dols pescadors de lluna
dels parcs du la Pàtria, immortals.

Aquest esperit què treu ei pit enfora
sobre el pit tie la mar, donant el pit,
i viu sempre a la vora
de tonada qua salla tap a l'infinit.

Oh tros de rem, raig fi de marinada!
que vens do mar endins do l'antigori has ajudat la bela ja cansada
i has saltat els esculls amb inès braó.

Oh rom sagrat que has dominatla Parca
i has esquinsat els horitzons ¡narius 1
,"''11 ',íü'ta d'or vell guia la barcade Catalunya pols millors camins.

Salvador PERARNAU.

A CASA D'HITLER, EL PROTECTOR DE FRANCO

ASE 0 BRÈTOL
« En la economia, en la cultura,

en la difusión de la. propriedad y
en la alegria colectiva, estos nueve
anos que van del 36 hasta hoy son
los mejores de toda la historia nw-
df'rna española y el signo cierto
de las venturosas posibilidades de
nuestra nación ante el porvenir. »
Aixo ho signa, a « La Vanguar-

Hia Española ». un individu no¬
menat Eugenio Montes, de la Real
Academia.

« El Poble Catala » obra une
subscripció per a comprar-li, a
Eugenio Montes, unes sàrries,

PARAULES D'UN TAL RlANO
A RADIO NACIONAL

DE ESPAÑA ;

» L'Espanya na eslat pacifista i
neutral durant la guerre ». (Pero
ha ocupat Tánger 1, tres dies abans
de l'aritistici, estava preparada
per a. tal com Itàlia, envair la
França.) < Hem estat un exem¬
ple. » (Sí, un exemple que no cal
seguir, un exemple al dictat de
Hitler i Mussolini.)

» L'Epanva és la pau desitjada. »
'(Amb les presons plenes i els fu-
sellaments a l'ordre del dla; i ra-
vitallant els soldats alemanys de
FAtlantic, tal vegada perquè la
pau fos més ràpida.)

Ja era hora!
Ja tenim un Govern de la Repú¬

blica, un Govern de la República
que, per dignitat, Hauran de re«o-
nèixer els governs que es diuen
democràtics.
Heus aci els noms dels seus com¬

ponents :
Josep Giral, president del Con¬

sell; Manuel Irujo, osso rio i Gal¬
lardo, Jimenez de Asua, August
Barcia, Ferran de los Rios, Alvar
de Albornoz, Torres Campanya.
Hom diu que dels catalans hi

figura Josep Terradelles. Després,
alguns diaris han publicat la nova
que no és Terradelles qui forma
part del Govern, sino Nicolau d'Oi-
vver. Sigui com sigui ens plau que
en aquest primer Govern de la Re¬
pública hi h»gi un català.
Ara a treballar de ferm !

UNA OBRA
DE LlUIS CAPDEVILIA
Ben aviat les • Editions Univer¬

selles » publicaran la troduceio
francesa — signada per Constance
Fennell i Charles Vaysse — de
l'obra que el nchtre director Lluís
Capdevila ha consagrat a Beetho¬
ven.

Aquest fotograbat és una provajefaent de les bàrbares torturesque han sofert els deportats als
camps ds la mort hitlerians. c El Poble Catàlà » saluda atots els catalans, i els altres ger¬
mans de terres ibèriques, resoa-tats d'aquests, lloes sinistres ¡deplora amb profonda tristesa els
que hi han restat per a sempremès.

((Catalans : El meu cor i el meu pensament estan amb vosaltres. Treballem tots per la unio i tinguem confiança en la nuestra Catalunya»,

(Paraules pronunciades en {inaliUar el seu concert- a l'estudi de la B- B- G* de Londres).

memoriaesquerra.cat — Poble Català, El [Tolosa de Llenguadoc], 1/9/1945, pàgina 1


