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MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA

Aliança Sindical Obrera

ELS TREBALLADORS DE BARCELONA VOLEN
AUTÈNTICS REPRESENTANTS OBRERS

Nombrosos treballadors de Barcelona
han celebrat Assemblees per a débattre«s problemes i han accordât portar en-

ant les reivindicacions següents :
— SALARI MÍNIM QUE COMENCI

A 200 PÉSETES PELS MANOBRES
AMB ESCALA MÓVIL QUE GARAN-
TITZI EL PODER ADQUISITU DEL
SALARI.

— LLIBERTAT SINDICAL, Es A
DIR EL DRET A TENIR SINDICATS
OBRERS.

— DRET DE VAGA.
En aquestes Assemblees es manifestà

•tina gran desconfiança envers el S:ndicat
«vertical» dirigit pels «mandos» politics
estatals i per la secció econòmica és a
dir del patronat. El sindicat «vertical» és
incapaç d'obtenir una nr'llora de salaris
mentre que el cost de la vida augmenta
cada dia, i és també incapaç de deíensar
els drets dels obrers.

Els treballadors de Barcelona han acor-
dat menar una acció unida. Sense au-

»tèntics SINDICATS OBRERS les aspi-
racions humanes dels treballadors, tan
dignes com les dels altres homes, són
frustrades per l'actual estructura social
capitalista.

En la soc;etat capitalista d'avui, fatal-
ment dividida en classes, cal que la classe
traballadora tingui els seus instruments
de defensa : Els SINDICATS OBRERS I
EL DRET DE VAGA a fi de fer front a
l'acció apresora i deshumanitzadora d'un
règim que està al servei de l'aparell eco-
nòmic patronal.

Amb aquestes assemblees els treballa-
dors de Barcelona hem recomençat la
lluita. A cada fàbrica, a cada empresa o
centre de treball, neixen els equ'ps de
treballadors més conscients i combatius
plantegen conflictes, formen comiss'ons
de fàbrica i, coordinant-se per Rams
o Federacions d Indústria, estableixen els
llaços necessaris per a menar una acc ó
unida i eficaç.

Els enllaços i jurats obrers, cansats
d'ésser els ninots dels -sindicats verti-
cals >* a través d'nquestes comissions ex-
pressen els sentiments i la representació

de tots els seus companys de treball i re-
cullen les aspirac'ons sinceres de tots els
treballadors de Barcelona.

L'ALIANÇA SINDICAL OBRERA DE
CATALUNYA veu en aquest gran movi-
ment reivindicatiu el primer pas vers la
gran esperança obrera.

L'ALIANÇA SINDICAL OBRERA DE
CATALUNYA encoratja a tots els seus
militants, a tots els treballadors, a re-
colzar plenament aquesta acció per la
conquesta de llurs drets.

L'ALIANÇA SINDICAL OBRERA DE
CATALUNYA, organisme d'unitat sin-
dical, fa una crida a tots els treballadors,
als militants de les glorioses sindical his-
tòriques, igual que a les joves promocions
obreres incorporades directament a
l'ALIANCA sense les tradicions del passat

però amb la mateixa voluntat d'unitat sin-
rical. Tots units hem de:

— RECOLZAR LES COMISSIONS
A CADA FABRICA O CENTRE DE
TREBALL.

— COORDINAR-LES AMB LES CO-
MISSIONS DE RAM O FEDERACIÓ
DINDUSTRIA.

— ASSEGURAR LA CONTINUÏTAT
D'AQUESTES ACCIONS EN FORMA
COL·LECTIVA I D'UNITAT SINDICAL
OBRERA.

¡ TREBALLADORS : Units som in-
vencibles i els nostres drets triomfaran !

; VISCA FACCIÓ UNIDA DELS TRE-
BALLADORS !

; VISCA l'ALIANCA SINDICAL
OBRERA DE CATALUNYA !

A.S.O. de CATALUNYA.

Els treballadors i els estudiants a l'avantguarda
L'acció obrera a Catalunya i a tot

Espanya es desenvolupa amb intensitat
i —el que és més important encara—
amb. una clara direcció. Els treballadors
saben el que volen, i el manifest de
l'Aliança Sindical Obrera de Catalunya
ho precisa amb fermesa. Es tracta, ni
més ni menys, d'AUTENTIC ESFORÇ
DE DEMOCRATITZACIÓ DEL PAÍS.
La lluita és, evidentment, una lluita
reivindicativa: l'augment descordat dels
preus n'és el motor. Però els treballa-
dors saben que sense autèntics sin-
dicats obrers, capaços de discutir el pla
de «desarrollo» i tants altres plans com
puguin fer-se, ells sempre seran les vic-
times de la formulació econòmica que
puguin elaborar els amos de l'economia
que són, també, els amos de l'Estat :
els capitalistes.

Una sola acció pot resoldre-ho ;
crear autèntics sindicats obrers, puisants,
units, democràtics. I els treballadors es
llencen cap a aquesta creació, sense es-
perar com tanta gent en aquest pais,
que vinguin SOLUCIONS POLÍTIQUES.

Les «solucions polítiques» són fìlles de
les realitits socials i no l'inversa. I si
la societat les diverses classes de la

societat— es decideixen pel camí de la
democràcia, cap poder dictatorial no
pot oposar-s'hi.

Es això el que han entès igualment
els estudiants: la majoria de les cam-
bres de facultat, realment elegides pels
estudiants han decidit abandonar el
S.E.U. L'acció universitària és tota una
lliçó. Quants de professors universita-
ris, de mestres, de professors d'Institut
es queixen per les mil i una injustícies
del règim, envers l'ensenyament? Per què
no crear ràpidament els propis orgajís
d'expressió democràtica? Per què no
han de fer-ho així els advocats i els
metges, els pagesos i els tècnics ?

En aquesta onada de fons que traves-
sa avui la societat espanyola els estu-
diants i els treballadors ocupen l'avant-
guarda. La sortida « politica » no depèn
ni dels militars, ni dels monàrquics, ni
de l'Església... ni de la mort del dic-
tador que podria només accelerar-la.
Depèn fonamentalment de nosaltres,
del nostre esforç i de la nostra lluita
per incorporar al combat els milions
d'homes que volen ésser més homes,
ciutadans lliures d'un pais lliure.



EL COS VíUENCIfl
Per J. DEL PUIG

Assistim a una relativa reactualitzacij
dels problemes nacionals a Espanya.

D'un temps a aquesta part en els
sectors de l'oposició, i fins i tot en
alguns governamentals, s'està obr nt cu-
mí la tendència a mostrar interns i
bel·ligerància vers la qüestió nacional,
c regional», o com es vulgui anomenar,
El fenomen no és un fet fortuït. Si
una gran majoria de grups accepta, al-
menys teòricament, que cal buscar una
solució més justa, que cal mantenir una
actitut mes oberta, és per què aurant
tots aquests anys un&s realitats han
acabat imposant-se i l'actual situació
no fa sinó reconèixer-les. Ara bé, si eli-
minem uns casos de lloable excepció,
resultarà que tal reconeixement ?j
limita a plantejar el problema com a
qüestió de tercer o quart oraré i les
solucions com a concessions tendint a
evitai" la radicalització de les reivind -
cacions nacionals

Malgrat, però, les deficiències de ¡es
esmentades formes de veure el proble-
ma, es podria afirmar que la situació
es mes aceptable que abans. Per a nos-
altres, però. per als valencians, la cosa
segueix igual, continua sense tenir-nos
en compte. En el moment de parlar
d'autonomia administrativa i descentra-
lització, nosaltres continuem essent
.levante-, Sureste \ província».

ELs Pais Valencia, com a poble, es
ignorat o integrat en ent i ta ts sense
contingut com la ce «Levanto». Es tr ist ,
però, s&n bastants els sectors -.revolu-
cionaris, progressistes», que directa-
ment o indirectament contribueixen a
seguir l'obra del carpetovetoimme :
fins i tot hi ha alguns que sostenen
que plantejar-se sincerament« el cas Va-
lència» és seguir els dictats de dubtoses
maniobres burg-eses. Quan fan això, la
seva actitut dista poc de la del fran-
quisme. Es evident, que la consciència
dels valencians no està tant viva com
podria esperar-se; això. no significa que
Li real tat del país no continuï per-
ceptible i palpable.

DES DE MORELLA A ELX

Malgrat tot aquest conuint de f ic-
cions unitàries i de les omissions sos-
pitoses, la comunitat valenciana es vi-
talit/a ràpidament. ELs sectors burjosos,
les clases benestants. Un desinteressado.;
aban?, avui in tenten atraure's ois mo-
viments de renovació autòctona. Bas-
tants crrups o partits comencen a ter
alUMons al centralisme i a la autono-
mia a l'hora ce crear, o més aviat in-
tentar crear, la sucursal, subratl lant, es
clar, que cal no desorbitar les coses.

Mes aquests tipus de posicions sticur-
salistes, de regionalismo bien entendi-

do», no intenten buscar una solució de
base, o simplement un començament de
solució, i sovint desconeixen per com-
plet coses elementals respecte a la per-
sonalitat del pais. Això provoca, en no
poques ocasions, una radicalització com
a. reacció molt superior a tot el que
els sucursalistes podrien haver imagi-
nat. Evidentment, aquest tipus de ra-
dicalisme ètnic, nacionalista, és del tot
absurd tant de cara a les realitats ex's-
tents com de cara a fer quelcom de
positiu.

Davant, concs, del sucursalisme, de
les maniobres unitàries, solament deu-
ríem mantenir actitute positives, es a
dir no tancar-se en consta'nts reafirma-
cions de la nacionalitat (catalana, en
aquest cas» o e a el rebut jament de
tot el que vingui de terres end'ns. El
que és important és crear unes bases
reals, pròpies, autòctones, que luncio-
nin dins les realitats i cercant solucions
més justes a les realitats econòmiques,
socials, humanes, nacionals... No accep-
tar el sucursalisme madrileny, no s-g-
nificarà mai tancar-se en el tribalisme,
ni tampoc limitar-se a reclamar tímides
concessions. Ara bo, pensem que caldrà
sempre mantenir obertes les posibilitats
d'una efectiva, comuna i sincera acció
sol; daria a Espanya.

L'ALTERNATIVA

S'imposa aleshores un imperatiu de
reflexionar sobre la cojuntura qu > vi-
vim els diversos pobles d'Espanya; al
mateix temps necesitem identificar-nos
en unes realitats vives, com són les na-
cions peninsulars, les «regions», «co-
marques». No podem consentir que la
lluita nacional ens porti a un estadi
do xovinisme estèril, mes no poaem
abandonar un ideal de reconstrucció na-
cional i en el nostre cas del països ca-
talans) malgrat les diverses situacions
condicionados per una estrategia penin-
sular que no hem d'oblidar.

Si el que pretenem és un socialisme
popular, democrat'c. hem de comptar
amb el nostre poble com una comu-
nitat coherent i com a paí't c'une co-
muni ta t nacional. El nostre ideal que
neix dol ;x)ble i que aspira bàsicament
a bastir un país socialista haurà de
tenir sempre una clara filiació «nacio-
nal -, i en aquest sentit el punt de par-
t da és crear un ver socialisme valencià
arrelat à l'estructura i als homes que
deurà c.irectament desenvolupar i vita-
Ut/ar. I es així com caminarem vers
la reconstrucció de la común ta t dels
que parlem la llengua d'Ausios March,
i vers una autentica col·laboració amb
els pobles d'Espanya.

PROBLEMES
DEL CAMP

ALleida es neccs-ita un industria de
conserves

Acabada la collita de la pera i la del
préssec, els pagesos de Lleida constaten
que sense una indústria que permeti ela-
borar-la al pais mateix, la i ru i la collida
s'ha de vendre sov'nt a preus diíicib ---
facilitant beneficis als capitalistes estran-
gers únicament.

L'exportació de peres a finals d'octu-
bre atenyia la xifra record de 14 mi-
lions de kilos : el, pagesos però han
hai'.ut de fixar el preu de venda a unes
cinq pessetes el k lo; aquesta mateixa
pera elaborada es vendrà molt més< cara
per les fabriques de cohenes europees,

Pel que fa als préssecs, la collita s'en-
via en grand part a Murcia, a les.á^^
líriques de confitures. Es calcula ^IB
pèrdua de 20 à 30 '"<• de la matèria pri-
mera només pel simple let que no es
pot industr ial izar a Lleida matdx.

La baixa de preus del pagesos no apro-
fita gens al consumidor : aprofita ún'ca-
ment als eterns aproíitadors. Els puuesos
ho saben i s'alliberaran d'aquesta explo-
tació graeies a l'eslorç cooperatiu.

La crisi de Farros
No pretenem plantejar-nos ara el pro-

blema de l'arròs al nostre país. la qües-
tió es suficientment complicada per que
nosaltres intentem resumirl-la en unes
ratlles. Tan sols volem limitar-nos a
comentar uns aspectes concrets de l'es-
mentada situació, la qual ens sembla de
particular interès als països catalans,^^
car el cultiu de l'arròs continua essea^A^
un dels més importants en aquestes^P'
latituts.

Nosaltres, els que vivim animats
per uns ideals de renovació co-lectiva
tenim que plantejar-nos aquests pro-
blemes en funció del poble treballador,
ea funció del ver món rural, i es ales-
b.ores quan davant de la situació que
ara comentem, fem ressaltar els punts
que estimem importants :

— Que una planificació i un funcio-
nament del crèdit deurà tenir com a
premisa básica la reforma estructural
dels cultius i de la seva apropiació, en
aquest cas concret de l'explotació de
l'arròs, i mai maintenir un esquema
de privilegis i desigualtats;

- - Que és imprescindible que les ins-
titutions polítiques o públiques, creïn
unes industries que absorveixin l'excé-
dent de tra d'obra treballadora que avui
emigra;

- - Que la quintitat de producte a
cultivar es fixi en funció del consumidor
interior i en funció d'ones possibilitats
d'exportació calculades abans.



ALUNWA I LA PENINSULA

REFIEXIONS SOBRE EL NOM D'ESPANYA

0

Parlant la gent s'entén, diem els ca-
talans potser amb une excessiva preten-
sió racionalista i sense tenir present que
l'entesa suposa, abans, una voluntat co-
muna de diàleg i — sobretot — un mí-
nim acord sobre els termes que s'em-
pren en la corcversa.

Enraonant la gent s'entén, hauríem de
dir, ja que tenim aquesta bona ex-
pressió « donar raons » per definir l'acte
de l'home en el diàleg — que és com
fer ressonar la corda del seny que ca-
racteritza sovint — però no sempre, ni
molt menys —• el nostre poble.

Ve a tomb aquesta introducció por
què ens sembla necessari escatir les va-
lors de determinats conceptes nodrits de
matèria politica, capaços d'abocar-nos a
grans confus'ons per la mateixa impor-
tància de l'acció que els utilitza. El més
Emportant d'aquests conceptes, el que

és necessita aclariment — <• enraona-
ment » —• és el d'Espanya. ¿ Què és
Espanya ? ¿ Què entenem els catalans
quan parlem d'Espanya ?

í UNA QÜESTIÓ ANGOIXANT ?

Seria ridícul intentar donar una so-
lució a la pregunta en el quadre l imi ta t
de l'article. Convé úir'camenl afirmar
qe la qüestió és fonamental i que tots
hem de contribuir ami) claretat a la
possible respota : la convivència penin-
sular en depèn en gran part . Eixem-nn.s
primerament que, com deia Ortega, tota
reflexió politica seriosa comença a Es-
panya amb aquesta qüestió prèv'a. Els
homes del 98 no feren altra cosa que
meditar el tema, escriure llargament so-
bre la qüestió. « Soy español de naci-
miento, de educación, de cuerpo, de es-
píritu, de lengua, y hasta de profesión
u ofició » — cleia el base Unainuno.
Anys més tard els caients d'aquesta me-
ditació esdevenien conflicte bèl-lic, mogut
essencialment per >•. l'Espuíia rota •>, tant
com per el urte de la - < roja . L'apro-
fitament de la contusió per forces reac-
cionàries és un dels te ts impor tan t s
d 'aque- ts per "ode: al carrer de Ics pol
c i u t a t s castellanes o damunt la gleva
eixuta i aspre de la • Meseta la ideo-
logia unitàr ia feia la seva feina i arros-
segava els desastres de la uuerra c 'vil .
sense resoldre res naturalment . ; Our
es Espanya, avui. de nou ? ¿ Serà sem-
pre aquest concepte una eterna qüestió
anguniosa —• un crit c.!e guerra i de ni"rt
per a resoldre-la de tant en tant ?

LA NACIÓ, PELS
ES CATALcV.YYA

CATAL\\S.

Pels catalars el concepte d'Espanya
no inclou la idea de nació. De nueió
els homes només en tenim una i la nació
dels catalans és Catalunya. C. i tahnna
ho ha conf i rmat recentment Jean Yüur
en una maunilica tesi doctoral que. és

la nrllor resposta a un « marxisme »
molt sumari que « dataria » la nació
catalana del segle XIXè — es forjà
fonamentalment a 1 Edat Mitjana (com
la gran majoria de les nacionalitats eu-
ropees), en un gresol on es troben ele-
ments divers : aportacions racials pri-
mitives i barrejades, Roma, el crist :a-

Per Josep PALLACH

r.isme, 1 interverV-'ió nòrdica, les estruc-
tures socials feudals i sobretot una bur-
gesia comercial important situada en un
lloc clau per dominar la d'nastía. Ben
aviat, la nació catalana pren conscièn-
cia i s'afirma el concepte en la reflexió
política. De « nació catalana » parla hi
reina Maria distingint-la de la « Corona
d'Aragó » és a d'r de l'Estat del qual
forma part la nació. La nació catalana
s'aiirma com un fet de voluntat col-
lectiva, l'explicació del (mal cal cercar-la
en un conjunt de factors diversos :
geografia, llengua, costums, i fonamen-
talment determinada estructura econò-
mica i social enquadrant una real i ta t
política. Més tard, en el segle XIXè, inri
classe, la burguesía, sortida d'una al tra
es t ructura econom ca i social reprendrà
el concepte i en farà una doctrina poli-
tica : el nacionalisme català. El fet na-
cional, però és molt anterior a aquesta
formulació nacionalista.

i ESPA.VYA, COMUNITAT DE POBLES,
O IMPERI ASSIMILATA ?

Si Catalunya és una nació i Catalu-
nya forma part d'Espanya, Espany a no
és una nació, car una nac:ó, per
definició no pot contenir-ne una
altra. ; Què és Espanya pels escriptors
políticas de la nostra època mit jeval ?
Muntaner considera Espanya com una
realitat polí t ica que expressa un evident
ll igam de de'tins històrics entre els di-
ferent? pobles que constitueixen la pe-
ii nsula . • Si aquests 4 reis d'Espanya
(Pere el Cran, cl rei de Castella. e> de
Mallorca i el de Por tugal ) qui son una
carn i una sang se tenguessen ensems,
poc d u b t a r e n te* altre poder del món
diu el cronista de Pcrelada •—• preludiant
una voluntat federalista que de\ ia ar re lar
segles més tard en el mateix Empordà.

Espanya en efecte podria ésser el
comú den' »mi t , ador de les nacions pe-
ninsulars Els nostres escriptors classes
ho anunc i a i c'n a i \ i j Què ha passat perquè
¡»viii costi d acceptar aquesta denomi-
nació '•" Simplement que som const ients
del que en podriem dir un abús de
confiança .

A l 'entrar a Teclat moderna -- i f i n s
a v u i - - el concepte d Espanya i n t e n t a
imposar-se d una a l t r a manera. Om una
vo lun ta t t l imperi i d ass imi lac ió de ]t ••

nacions diverses a una sola. Aquesta vo-
luntat imperial fracassà — • fou només
un miratge •», diu Ortega, sentint-ho
molt segurament —• i la història dels
segles XVIè i XVIIè és la història
d'aquest gran fracàs. En resta, això si,
una meravellosa aportació cultural en
castellà que no regategem gens, que
admirem i estimem — però que no és
la nostra. Aquesta aportació cul tura l en
electe, fou incapaç d'assimilar fortes per-
sonalitats nacionals com eren les de
Portugal, Galícia, Euzkadi i Catalunya,
les cuals plantegen a l'estat espanyol
— assimilista castellà -• - conf l i c t e ' darrera
conflicte duran t els segles XVlllè,
XIXò i XXè.

7.A REALITAT AVUI :

DONAR U\ CONTINGUT FRATERN

AL NOM D'ESPANÏA

I a :xí estem avui. Amb un f o r t con-
t ingu t emociona! del mot Espanya que
caldria dcsemocionar quan %olem
emprar-lo, com creiem que cal l e i -ho ,
per expressar el destí fratern dels pobles
peninsulars. Sabem que és una empresa
clif íc : l : el mot continua essent u t i l i t / a t
per expressar una homogeneïtat f i c t í c i a
que destrueix les r e a l ' t a t s nacionals . Això
explica els mori Espansa cU'ls naciona-
lismes peninsulars. Por tugal , Galieia. Euz-
kadi, Catalunya, són pobles ime tenen
determinats l l igams h i s t ò r i c s . econo-
mies, geogràfics -- (-Is costa ésser pobles
<• espanyols " car cl mot COTI!é cãrrre-
gues explosives i e l s nacionalistes pre-
tenen que- cal guardar-lo per designar la
vas t a /ona peninsular (no únií/ament cas-
tel lana) on l'empresa assimiladcra sembla
haver reeixit.

Personalment cont inuo pensant que el
carni de l'accio politica federa t iva serà
molt més planer si u t ' l i t / e m el nom
clàssic d'E.spama. que lou igua lment
emprat pels poli t ics de la Rena ixença -
Rovira i V i r g i l i per exemple, o pels
poetes coni Mancali. Treure al nom
d Espanya el re-_'ust d ' imposició és na-
turalment la pr imera f e i n a . El noni
TIO fa la cosa . diem també els cata-
la* — però és c'Tt que r.| nom, de v e -
gades, pot fc'r la cosa :mpossib!c. I C I M I ,
que en aquest cas. per nosa l t res s i . e ; a -
listes. la cosa és s i m p l e m e n t rauermana-
mcnt dels pobles d ive rsos en una comuna
empresa al s e r v e i de la l l i b e r t a t de
l 'home, val la pena de pensa i -s 'h i abans.
Hem de dir doncs, c l a rament , què és el
que s agermana i hem de r eb i s , i j - q u a l -
sevol imposició precisant mol t bé les
fo rmes del contracte. Els < a t a l a n s . en
la ne.stra a/ ció .1 E s p a n y a , ho h< m in-
t e n t a t v à r ' e s vedades. Els s o c i a l i s t e s c a
l a l ' i r s v o l d r i e n ) ree ix i r -ho, al .er\ ; i de
( . a t , ¡ l u n v a i de t " t s e's i a t a ' . i n s . < Is

uns i e l s a l t r e s



La Llengua catalana
reconeguda per l'Església

Es evident que la reconeixença del
català com a llengua oficial per l'Esglè-
sia espanyola és un fet important. Si
és veritat, com diu el cap de l'Estat
que « cal seguir les ensenyances del
Concili », ara té una bona ocasió per
començar. La lluita per l'oficialitat del
català, pel dret a l'ensenyament i a la
llibertat de la llengua ha de continuar
arreu.

A Valencia, prop de 20.000 valencians
s'han adreçat ja a l'autoritat eclesiàstica
demanant que :

En totes les comarques de parla va-
lencina signi adoptada ¿a llengua ma-
terna.

FINS QUAN ?
DETENCIONS I PALLISSES

ALS PRESOS

A mitjans oe gener fou detingut un
advocat Sr. Ferrer Mallol i tres ciuta-
dans Carles Castellano, Agustí Barrera
i J. Casablancas, acusats de propaganda
catalanista i sindical. Ferrer Mallol fou
apallissat per la policia. El degà del
col-legi d'advocats de Barcelona ha pro-
testat oficialment. Per la nostra banda
hem alertat la Comissió Internacional
de Juristes, i les organitzacions s ndi-
cals internacionals. Però són tots els
ciutadans els que han de protestar.
Aquests mètodes de « govern » s'han
d'acabar a Barcelona. Depèn de nosal-
tres !

ELS SALARIS DELS METGES
I MESTRES

El butlletí Oficial de l'Estat publica
l'anunci d'un concurs per 4 places de
metges-cirurgià per l'Hospital Clínic.
Salari : 2.400 pessetes l'any !

Publica també l'anunci d'un concurs
de tres places de metge-intern per l'Hos-
pital de València: 3.240 pessetes l'any.
Diverses places de Professor de Facultat
per oposició: 3.000 pessetes el mes ! El
catedràtic d'institut que cobra més, co-
bra actualment 4.500 pessetes el mes ;
el que cobra menys, 2.400... I són molts
els que cobren aquest darrer salari.

ELS AUGMENTS
DEL COST DE LA VIDA

D'ençà del 1958 els preus han aug-
mentat de sobre la base 100 : A Fran-
ca, à 128; a Itàlia, 124; Holanda, 118;
Alemanya, 116; Bèlgica, 113; ESPANYA,
140. Sóa dades oficials. Però no diuen
que aquests altres països els assalariats
tenen sindicats per defensar-se contra
els augments.

Les lluites obreres
Al Tèxtil com a la Metal·lúrgia, a la Construcció igual que a l'Indústria

Química, els treballadors lluiten per fer triomfar les seves reivindicacions.
L'augment del cost de la vida, en un any, segons dades oficials puja a mes
del 12 •/• però els salaris resten estables ! Els treballadors, ultra les
reivindicacions econòmiques, lluiten per autèntics sindicats obrers, per les
llibertats democràtiques. A Madrid, davant de la Casa Sindical, els metal-
lurgies i els paletes han dit el que volen els obrers. A Catalunya, la lluita
pel dret al treball en el Tèxtil continua aferrissada. El govern diu que la
demanda és fluixa. ¡Hi ha però milians d'espanyols que no poden vestir-se,
malpagats, sense feine, al camp castellà, extremeny o andalús: la reforira
agraria resta sempre una frase demogògica. Sensé mercat interior la pro-
ducció baixa. Però els milers d'obrers i obreres del tèxtil no es deixaran
escanyar : imposaran, al costat dels seus germans de classe, la gran trans-
formació del país que els donarà treball, pa i escolas pels seus fills. Com a
tots els treballadors.

L'internacionalització
del poder econòmic

Ara que es parla del Mercat Comú
convé potser dir aquesta gran veritat que
el poder del diner no necessita ga'res
pactes ni contractes per considerar un
paíü tot enter com un mercat gigantesc.
Els fets reals tot-hom els coneix : 1) Es-
panya és actualment un gran mercat
turístic — això podria ésser un gran bé
del pais en determinades condicions.
Actualment és sobretot la causa d'una
inversió desordonada de cap'tal estranger,
d'un augment de nivell de vida d'algunes
comarques, d'una elevació genera! de
preus, d'una important expansió de la
construcció, en benefici sobretot de Ics
grans empreses i dels bancs que les
financien. 2) Espanya és també un gran
mercat de ma d'obra. Les grands em-
preses alemanyes, suisses, franceses, so-
bretot, cerquen a la peninsula la mà
d'obra barata que necessiten. Els treba-
lladors que surtent del pa's no tenen al-
tres garanties de defensa, per oposar-se
a la rapacitat dels empresaris, que les
que e'.s Sindicats obrers d'aquests paisos
poden oterir-los.

Menys conegut és un altre fet importan-
tissim que ('.v l'implantació cada vegada
mes inten a del capitalisme estranger --
europeu i americà — a la península.
Altos Hornos de Vizcaya, la ciutadcl-la
del capitalisme basc ha estat prattica-
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m e r. t lliurada al capitalisme americà re-
presentat par l United Steel. El contracte
s'ha signat fa uns mesos i, eom que la
gana ve menjant es parla ja ara d'Avilés.
Chrysler — que controla ja la Simca
francesa i la Fiat italiana — ha comprat
40 % de les accions de Barreiros (motors
Diesel, 16.. 000 treballadors). Rootes —
sucursal anglesa de la Chrysler — ha
comprat « Metalúrgico de Santa Anà »
per fer camions i comaionetes. Peugeot
s'implanta seriosament segons sembla,
igual que Citroen, que desenvolpa la
producció...

Tot això necesita ésser med'tat pels
treballadors. Confirma plenament l'in-
ternacionalisme obrer, com a ideal però
també —• i gairebé diriem sobretot —
com a mètode de lluita. No és amb par-
tits « nacionals » que podrem lliurar
gan batalla del nostre segle contra un
capitalisme que ha après molt, que sap
explotar millor, també. No és tampoc
amb « sindicats nacionals >/ que aconse-
guirem menar la lluita a bon terme. La
lluita obrera ha d'ésser plantejada a la
mateixa escala que el capitalisme : a
l'escala europea i — més encara — in-
ternacional. No és aquesta, en un altre
ordre d'idee, la gran lliçó de la nova
experiènc'a treballista. El Labour Party
anglos, sempre replegat a les< seves
posicions insulars, va essent batut a fora
de l'illa — precisament — pels grans fi-
r.ancers internacionals, que són a tot
arreu i de tot arreu, a Suissa, com a Nova
York. o a Paris...

La nostra experiència d'avui ho prova :
només l'acció internacional dels treballa-
dors els alliberarà plenament de lex-
plotació capitalista. El moviment obrer
i socialista hispànic proposarà, quan pu-
gui fer-ho ll iurement, els plans i els mè-
todes de combat obrer capaços d'obten r
l'emancipació.


