
Als Estats Units d’Amèrica, al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del 
Nord, a l’U.R.S.S. i a la República de Xina, 
          patrocinadors de la Conferència de les Nacions Unides 
             sobre organització internacional, a San Francisco: 
 
Com sigui que Catalunya (malgrat la seva present subjecció a Espanya) 
és una nació ben definida, com ho prova la seva història i les 
característiques ètniques, el seu idioma propi, la seva literatura i cultura, 
les seves lleis específiques, els seus costums i les seves tradicions, i 
sobretot la seva present voluntat i desig de recobrar la seva sobirania 
nacional; 
Com sigui que Catalunya (pel fet de no ésser reconeguda com a nació) no 
es pot unir a les Nacions Unides ni declarar la guerra a cap potència de 
l’Eix i així ésser admesa a la Conferència de San Francisco; 
Com sigui que Catalunya, pel fet d’estar ocupada per les tropes feixistes 
del general Franco, no pot proclamar el seu estat bel·ligerant de 
facto contra l’Eix ni poden ésser reconeguts oficialment el gran nombre 
dels seus fills que lluiten actualment en els Exèrcits de les Nacions Unides; 
Com sigui que Catalunya, en justícia, no pot ser classificada com a neutral, 
ni legalment com aliada, però sí com una nació amiga encara sota 
l’ocupació dels nazis feixistes; 
Com sigui, d’altra banda, que les institucions legals representatives de 
Catalunya han deixat d’existir (puix que el president, Lluís Companys, fou 
executat per Franco, i el seu Govern democràtic abolit i dispersat); 
Per tant, nosaltres, en nom propi, com a membres del Consell Nacional 
Català (Delegació als Estats Units), en nom de 75.000 catalans organitzats 
a l’hemisferi americà, i en nom del poble de Catalunya, la veu del qual es 
troba silenciada, 
DEMANEM als patrocinadors de la Conferència de San Francisco: 
QUE, ateses les circumstàncies especials i la posició única de Catalunya; 
atès que Catalunya és una de les poques nacions europees els drets 
nacionals de les quals no han estat encara reconeguts, CATALUNYA 
SIGUI CONSIDERADA COM UN CAS ESPECIAL i, atès que no pot estar 
representada ni efectivament prendre part en les tasques de la 
Conferència, LI SIGUI PERMÈS DE PRESENTAR I REGISTRAR LA 
PRESENT APEL·LACIÓ A LES NACIONS UNIDES davant els seus 
representants a San Francisco. 
 

Nova York, 14 d’abril de 1945 
 
 

             J. Carner Ribalta,  J. M. Fontanals,  J. Ventura Sureda 
                     Membres de la Delegació als Estats Units 
                      del Consell Nacional Català de Londres. 
         (Registrats al Departament d’Estat, el 28 de març de 1942.) 
 


